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ANUL HOTĂRÎTOR AL DEVANSĂRI! CINCINALULUI

Cn dtva timp !n urmii, În
soțind un mănunchi de 
desene ale copiilor din • România la o impor

tantă confruntare internațio
nală a fanteziei, sensibili
tății ți prospețimii, am trăit 
bucuria să văd ți să aud astfel 
de replici despre desenele noas
tre din partea multor membri 
ai juriului, personalități impor
tante din lumea artelor, a pre
sei, a vieții sociale : „cită cu
loare, cită exuberanță, cit opti
mism ! Ce frumos văd viața 
copiii, la dv. in România !“ 

întipărite in memorie ca o 
constatare pe viu, ca trăire 
nemijlocită a unuia dintre ne
număratele momente ale stimei 
și interesului cu care sint pri
vite îzbinzile noastre — de la 
politica generală a statului, la 
cea mai fragedă mărturie a de
senului unui copil de Pe Valea 
Trotuțului sau de la Vulturețti- 
Argeș — asemenea opinii sinte
tizează in fond aprecierea unor 
realități plurivalente, bogate £n 
semnificații.

In atlasul fascinator al copi
lăriei, bătrina Terra oferă pio
nierilor ți școlarilor din Româ
nia temei de cunoaștere, prie-

și citeva direcții de acțiune neintîrziată
Șantierul naval din Galati împlinește 80 de ani de existență. Azi se con
struiesc aici nave cu un deplasament de 15 000 tone, urmind ca în viitorii ani 

șantierul sâ treacă la construcția unor vase oceanice de mare tonaj

S-a Încheiat luna ianuarie ți serviciile de specialitate din întreprinderi formulează, în aceste zile, primele concluzii pe marginea rezultatelor obținute în producție in această primă lună a anului 1973, an hotăritor pentru înfăptuirea cincinalului înainte de termen. Care este nota comună a celor dinții secvențe bilanțiere ? Ce caracterizează activitatea productivă în luna ianuarie ? S-a desfășurat ea în lumina liotărîrilor Plenarei C.C. al P.C.R. din noiembrie 1972 ?O constatare optimistă se desprinde dn noianul de știri sosite la redacție : pretutindeni în fabrici și uzine, pe șantiere, în institute de proiectări și cercetări se muncește cu entuziasm, colectivele de oameni ai muncii acționează cu fermitate, sub directa conducere și Îndrumare a organizațiilor de partid, pentru aplicarea celor mai judicioase măsuri menite să asigure realizarea ritmică și depășirea prevederilor de plan pe anul în curs, pentru ridicarea generală a nivelului calitativ al întregii activități economice. Iată cîteva exemple sugestive în acest sens :• Oamenii muncii din industria metalurgică au realizat peste plan în prima lună a anului 16 000 tone de oțel, 14 000 tone fontă și 3 000 tone laminate. Cele mai însemnate depășiri față de parametrii maximali ai planului le-au obținut si- derurgiștii hunedoreni și gălățeni.• La rindul lor, unitățile din industria extractivă au realizat su

plimentar aproape 10 000 tone cărbune și 1 800 tone țiței.• în sfirșit, mai amintim că planul producției globale industriale pe prima lună a anului a fost îndeplinit în proporție de 104,5 la sută în județul Brăila, iar
realiza mal mult ți mal bine tn fiecare unitate, la fiecare loc de muncă. Iată de ce, hotărite să atingă și să depășească prevederile maximale ale planului, atît la indicatorii cantitativi, cit și la cel calitativii, să valorifice mai intens, cu

@ £a o serie de produse principale, sarcinile 
maximale au fost depășite © Mai multă grijă 
pentru ritmicitate © Rezerve serioase la 
capitolul randamentul mașinilor © 0 necesitate 
imperioasă: disciplina contractuală pretutindeni 

și de către toți — riguros respectată!

în industria județului Buzău s-au produs peste prevederi 14 000 mp geam tras, 240 tone sirmă, precum și însemnate cantități de mobilă, oonfecții ș.a.Rezultatele bune înregistrate in prima lună a anului de marea majoritate a colectivelor din industrie constituie o dovadă certă a abnegației cu care ele muncesc pentru îndeplinirea planului la nivel maximal, incepind cu primele săptămîni ale anului, dar și un îndemn de a

promptitudine, în folosul societății, o serie de rezerve interne de sporire a productivității muncii, de reducere a cheltuielilor de fabricație, de creștere a beneficiilor și ridicare a eficienței economice, de sporire a exporturilor și diminuare a importurilor, colectivele de unități își stabilesc, în adunărilo generale ale oamenilor muncii, angajamente însuflețitoare în întrecerea socialistă pe acest an.Este dar că .planul și angajamen

tele asumate In această entuziastă întrecere vor putea fi realizate numai în condițiile unei bune organizări a muncii, unei aprovizionări ritmice cu materii și materiale a tuturor întreprinderilor, numai dacă vor fi lichidate prompt toate neajunsurile semnalate în activitatea productivă în prima lună a anului. Căci se cuvine să arătăm că luna ianuarie n-a fost peste tot, în toate întreprinderile, luna unor realizări maxime, pe măsura posibilităților existente, că în această perioadă de început de an au ieșit la iveală o serie de deficiențe organizatorice legate de pregătirea producției pentru acest an. Semnalând citeva neajunsuri, nu facem decît să punem în centrul atenției imperativul înlăturării lor neintîrziate, pentru ca sarcinile de producție să fie îndeplinite ritmic, la toate sortimentele, așa cum s-a stabilit prin planul de stat, cum au fost precizate prin contractele economice — într-un cuvint, in conformitate cu cerințele reale ale economiei.Cu toată energia trebuie să se acționeze in întreprinderi pentru prevenirea întreruperilor accidentale care apar în funcționarea utilajelor. Dacă în luna ianuarie realizarea planului la îngrășăminte chimice și ciment a fost afectată, aceasta se datorește, în principal, volumului mare de ore-
Viorel SALAGEAN

Un nou centru 
de informaticăBUZĂU (Corespondentul „Scânteii", Mihai Bâzu). Simbătă, la Buzău a fost inaugurat centrul de informatică al consiliuluipopular județean și subcentrul de calculelectronic Centrului ’ aparținind de calculPloiești.. Centrul de informatică de pe lingă consiliul popular județean va asigurapregătirea cadrelor deconducere ale sectoarelor productive și de sinteză in domeniulinformaticii, elaborând

totodată analize și proiecte de sisteme informatice pentru întreprinderile economiei locale. Subcentrul de calcul electronic inaugurat cu același prilej dispune de mijloace de calcul moderne, asigurind prelucrarea datelor economice pentru o serie de mari unități cum sint : uzina de sî.rmă și produse din sirmă, uzina de prelucrare a maselor plastice, întreprinderea de geamuri, întreprinderea de prefabricate din

beton, fabrica de zahăr, întreprinderea de electricitate, întreprinderea „Metalurgica", în curând, in cadrul acestui subcentru va lua ființă un centru de pregătire a cadrelor cu studii medii și superioare ce vor lucra în uzine și fabrici pentru modernizarea sistemelor de calcul economic. La inaugurarea acestor instituții buzoiene au participat activiști de partid și de stat, conducători de unități economice, numeroși specialiști.

(Continuare în pag. a IlI-a)

Combinatul de îngrășăminte azotoase din Tg. Mureș — camera da 
comandă automată. In cei zece ani de existență, combinatul s-a dez
voltat permanent. Capacitatea sa de producție este în continuă creș
tere. Două noi instalații, ce vor intra in producție pînă la sfîrșitul 
acestui an, vor duce la creșterea substanțială a potențialului pro

ductiv ql acestui combinat (Foto : S. Cristian)

Succese importante 
în industria CapitaleiColectivele întreprinderilor industriale din Capitală au încheiat prima lună cu o depășire de circa 50 milioane lei a prevederilor maximale ale planului producției-marfă. Față de aceeași perioadă a anului trecut s-a înregistrat o creștere de 16,5 la sută la acest indicator.S-au realizat suplimentar, printre altele, 108 tone laminate finite pline din oțel, aparate electrice de măsură și control, mijloace de automatizare și calcul in valoare de aproape 5 milioane lei.

ÎN ZIARUL DEÎAZk
® 1973 — an de vîrf al investițiilor în 
industria chimică ® Preocupări de 
stringentă actualitate pentru îmbună
tățirea condițiilor de circulație ru
tieră © „Anul Copernic" ® Din in
stanță în fața opiniei publice © Fap
tul divers ® „Caietele Princepelui" 
(vol. I) (cronica literară) ® Adnotări

Daca vă place absurdul, cultivați-

dar în afara erelor de serviciu 

și nu pe milioanele societății!
Subiectul anchetei de față mi-a readus in memorie o întîmplare petrecută cu ani în urmă. Mă aflam in delegație într-un oraș și hotelul la care eram găzduit introdusese o regulă : fiecărui client i se elibera, la înscriere, un tichet pe care era obligat să-l arate Ia recepție, ori de cite ori cerea cheia predată la ieșire. Toate bune, pînă într-o zi cind, schimbîndu-mi hainele, am uitat tichetul în cameră, iar . seara, revenind din oraș, recepționerul a refuzat să-mi predea cheia. Inutil 

i-am explicat că, dacă vrea 
să vadă tichetul, trebuie să-mi dea neapărat cheia camerei ; el o ținea pe-a 
Iui : „Arătați-mi tichetul și 
vă dau cheia. Altfel, nu discut 1“Privite peste timp, întîm- plări ca cea de mai sus devin de multe ori un bun prilej de amuzament și fac deliciul amatorilor de literatură umoristică. Cind insă situațiile de acest gen le- , zează interese fundamentale ale colectivității, lucrurile se schimbă și ele fundamental ; locul amuzamentului îl ia indignarea, mînia chiar. Ne vom referi la o astfel de situație in rîndurile ce urmează.Undeva, în birourile ad- ° ministrației Academiei destudii economice (A.S.E.) din București, prin august trecut, avea loc între Nae Tudor, maistru la întreprinderea regională de construcții Chitila, și Popescu Ulmu, șef de echipă la secția auxiliară a Institutului de proiectări pentru con
strucții industriale de pe

lingă Academia de științe agricole și silvice, o discuție „tare" :— întreprinderea noastră a executat lucrarea. Am primit banii pe drept ; așa, să știi !...— Ba a noastră a executat-o ! Voi ați furat banii...— Va să zică mă faci hoț, ai ?

colae Badea, angajat ca șef al compartimentului de control financiar intern la A.S.E., a sesizat organele de miliție că, pentru o mare parte dintre lucrările de reparații efectuate an de an la instituția sa, au fost întocmite acte false, care atestă producerea unei pagube.
® Istoria unei pagube și a unei veri

ficări financiar-contabiie cu termen ia 

„Sfîntul Așteaptă" ® în 25 de ani nu i-a 

întrebat nimeni,, de sănătate..." ® „Pris

tanda" și lumina fluorescentă ® De ce 

se tărăgănează verificările ?

— Păi dacă asta ești !...— Tu ești un...— Ba tu ești un...(Cititorul a înțeles, desigur, că punctele de suspensie marchează cuvinte și expresii pe care hirtia nu le-ar fi suportat)...Asemenea discuții mai avuseseră loc in biroul respectiv. A fost, ni s-a explicat, și un caz mai dramatic, cind reprezentantul uneia dintre părțile în conflict a căzut jos... și nu s-a mai ridicat !Trist, neverosimil de trist, dar adevărat.Cum și de la ce s-a pornit ? Să o luăm pe indelete. întreaga tevatură a Început prin ianuarie 1972, cind Ni-

Au urmat verificări, s-a constatat temeinicia semnalării. Adică : au fost „fabricate" acte pentru lucrări fictive (în 1969 s-au plătit, de exemplu, sume însemnate pentru instalarea luminii fluorescente la unul dintre căminele studențești, lucrare care, ce-i drept, a fost executată, dar abia în... 1971 și de către alt constructor) ; acte pentru lucrări plătite de două ori, in a- ceeași perioadă, la doi constructori diferiți. (V-amin- tiți de Pristanda și steagurile ?) ; valoarea acestor „dubluri" se estimează, în final, numai pe ultimii trei a'ni, la cîteva sute de mii de lei j încăr-

carea nejustificată, la unele lucrări, a prețului manoperei și consumului de materiale (de exemplu, la unele imobile s-au plătit, în fiecare an, sume însemnate pentru instalații electrice și de încălzire noi, deși respectivele instalații existau de ani de zile).Am dorit, se înțelege, mai întii să ne dumirim cum de a fost posibil așa ceva. De aceea ne-am adresat factorilor direct responsabili. Ce-am aflat de la aceștia ? Mai intii dovada unei iresponsabilități greu de calificat in ceea ce privește gospodărirea și minuirea valorilor materiale încredințate lor. Directorul economic al A.S.E., Gheorghe laver, și contabilul șef, Gheorghe Mihalaehe, de pildă, s-au arătat total nedumeriți de tot ceea ce s-a intimplat, de: parcă chiar ieri ar fi fost numiți in respectivele funcții. Vinovăția pentru faptul că numai in 1971 s-au plătit din fondurile a- cademiei lucrări de reparații în valoare de 700 000 de lei, fără sâ fie recepționaie de cineva (!), a fost dată prompt pe seama dirigintelui de șantier Alexandru Dumitriu. Absurditatea a- cestei pase a răspunderilor nu mai are nevoie de demonstrație...La .Direcția generală de organizare și control a Ministerului Educației și în- vățămintului aveam să a- tlăm lucruri și mai ului-*
Ion VLA’CU

(Continuare în pag. a V-a)

ARHIVA 
DE AUR 
nraanaMMBaBumn 

tenie și stimă. Virsta pe umerii 
căreia flutură acum cravata ro
șie cu insemn tricolor se pre
gătește să intre in maturitate, 
prețuind atributele esențiale ale 
națiunii căreia ii aparținem..

Faptele, creațiile, gindurile 
de astăzi ale copiilor reprezintă 
o adevărată „arhivă de aur" a 
viitorului, o oglindă fremătă
toare in care „cei mici" se 
răsfrîng cu vigoarea . unei 
mari sete de realizare, de a se 
dovedi fii demni ai țării, ai po
porului, ai partidului comunist.'.

Cine sint in fond cei care pe 
pământul României se vor afla 
in plinătatea virstei mature in 
jurul anului 2 000 ?

Prognoza social-științifică, 
programul concret al partidu
lui nostru estimează pentru a- 
cei ani o înflorire multilate
rală a societății, a personali
tății umane. Normele de mun
că și viață ale comuniștilor, ale 
eticii și echității socialiste vor 
fi rodit bogat de-a lungul de
ceniilor. însoțind trăinicia zi
dirilor cu sporul constant al 
duratei medii de viață, timpul 
in care trăim încredințează 
școlarilor de azi marea șansă de 
a se afla in puterea virstei a- 
tunci, intr-o epocă in care se 
vor fi împlinit visele înaripate 
ale părinților lor.

Dimensiune a idealului tine
resc, acel antic „Exegi monu- 
mentum..." reînnoit prin fiece 
operă, de seamă. închinată țe-\ 
menilor, umanității, exercită a.- 
supra celor aleși — și sint cv 
sutele de mii — încă, de la 
foarte fragedă virstă, o putere 
de seducție impresionantă.

Undeva, la o revistă pentru 
„cutezători", poșta aduce zilnic 
extraordinarele mărturii ale 
creativității, ale spiritului scru
tător, ale dorinței de a săvîrți 
fapte de seamă închinate pa
triei și umanității. Iar toate a- 
ceste vise, toate aceste cutezări 
se înscriu în convergența de a- 
leasă rezonanță pe care o con
figurează idealul cel mai apro
piat ți mai inriuritor: „de la 
comuniști învățăm cutezanța" 
— spun copiii — și în florile
giul complex al propriilor lor 
fapte și aspirații se prefigu
rează, crește și dobindește iden
titatea unei credințe de neclă
tinat, România din visele noas
tre. România cu oamenii mereu 
mai frumoși, de miine.

Mihai NEGULESCU

25 DE ANI DE IA ÎNCHEIEREA PRIMULUI TRATAT DE PRIETENIE DINTRE ROMÂNIA ȘI U.R.S.S.

Tovarășului LEONID ILICI BREJNEV
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice

Tovarășului NIKOLAI VIKTOROVICI PODGORNÎI
Președintele Prezidiului Sovietului Suprem 
al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste

Tovarășului ALEXEI NIKOLAEVICI KOSÎGHIN
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Uniuni^ Republicilor Sovietice Socialiste MOSCOVA Dragi tovarăși.Cu prilejul celei de-a XXV-a aniversări a semnării Tratatului de prietenie, colaborare și asistență mutuală dintre Republica Socialistă România și Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste, în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri ale Republicii Socialiste România, al poporului român și al nostru personal, vă adresăm dumneavoastră, Comitetului Central al Partidului Comunist al U- niunii Sovietice, Prezidiului Sovietului Suprem. Consiliului de Miniștri ale Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste, întregului popor sovietic cele mai cordiale felicitări și un cald salut tovărășesc.Constatăm cu satisfacție că în anii care au trecut de Ia semnarea tratatului — document de mare semnificație politică — relațiile tradiționale de prietenie frățească și colaborare multilaterală româno-sovietice au cunoscut o dezvoltare continuă în toate domeniile : politic, economic, tehnico-științific și cultural.Semnarea, în iulie 1970, a noului Tratat româno-sovietic de prietenie, colaborare și asistență mutuală reprezintă un eveniment de însemnătate majoră în evoluția ascendentă a relațiilor prietenești româno-sovietice, oferind un cadru propice pentru intensificarea și amplificarea colaborării multilaterale dintre România și Uniunea Sovietică, pe baza principiilor internaționalismului socialist, ale respectării independenței și suveranității naționale, egalității depline în drepturi, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc.Ne exprimăm convingerea că relațiile de prietenie și solidaritate tovărășească dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist al Uniunii Sovietice, dintre Republica Socialistă România și Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste se vor dezvolta și întări tot mai mult în viitor, în spiritul întîlnirilor și convorbirilor avute cu dumneavoastră in cursul anului trecut, spre binele ambelor noastre popoare, al unității țărilor socialiste și mișcării comuniste și muncitorești internaționale, al cauzei păcii și progresului in întreaga lume.Aniversarea acestui eveniment ne oferă plăcutul prilej de a vă ura, dragi tovarăși, dumneavoastră, tuturor comuniștilor și poporului frate sovietic, noi și mari victorii în propășirea patriei dumneavoastră pe drumul comunismului.
ION GHEORGHE MAURER

Președintele 
Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste 

România

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste ’ România

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste RomâniaDragi tovarăși.în numele Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, Prezidiului Sovietului Suprem și Consiliului de Miniștri ale Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste, al intregului popor sovietic și al nostru personal, vă adresăm dumneavoastră, Comitetului Central al Partidului Cernu- nist Român, Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri ale , Republicii Socialiste România, tuturor oamenilor muncii din Republica Socialistă România felicitări cordiale cu prilejul datei memorabile — a XXV-a aniversare a Tratatului de prietenie, colaborare și asistență mutuală dintre țările noastre.Răspunzînd intereselor fundamentale ale popoarelor sovietic și. român, acest tratat, întemeiat pe principiile egalității depline în drepturi și prieteniei, a jucat un rol important în dezvoltarea relațiilor de alianță sovieto- române, în înfăptuirea cuceririlor socialismului în România, a pozițiilor internaționale ale țărilor noastre și ale întregii comunități socialiste.Principiile leniniste, verificate de vreme, ale relațiilor dintre țările fră-* țești au stat, de asemenea, la baza Tratatului de prietenie, colaborare și asistență mutuală dintre Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste și Republica Socialistă România, semnat la 7 iulie 1970. Acest tratat, care reflectă realizările popoarelor noastre în construirea socialismului și comunismului, experiența acumulată in relațiile de prietenie sovieto-române, precum și schimbările intervenite în situația internațională, oferă largi posibilități pentru adîncirea continuă pe multiple planuri a colaborării sovietoj-române în domeniul politic, economic, al apărării, cultural .și în alte domenii, in interesul socialismului, cauzei păcii și securității popoarelor.Militînd constant pentru solidaritatea și colaborarea reciprocă a statelor* participante la Tratatul de la Varșovia și Consiliul de Ajutor Economic Reciproc, pentru consolidarea unității-și coeziunii țărilor comunității socialiste. Comitetul Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice și guvernul sovietic vor depune și în viitor eforturi pentru ca prietenia frățească și colaborarea multilaterală dintre Uniunea Sovietică și România socialistă să se întărească și să se dezvolte pe baza principială a marxism-leninismulul și internaționalismului socialist.Vă dorim dumneavoastră și întregului popor român struirea socialismului, în lupta pentru pace și prietenie
L. BREJNEV

Secretar general 
al C.C. al P.C.U.S.

N. PODGORNÎI
Președiittele Prezidiului 

Sovietului Suprem 
al U.R.S.S.

noi succese în con- intre popoare.
A. KOSÎGHIN

Președintele 
Consiliului de. Miniștri 

al U.R.S.S.
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Abordind cu spirit de răspundere șl evidentă preocupare constructivă cele mai stringente probleme ale siguranței traficului rutier — consfătuirea desfășurată vineri și sîmbătă in Capitală a stăruit pe larg asupra cauzelor frecvente care continuă să producă o serie de deficiențe in circulația pe drumurile noastre publice și a stabilit numeroase măsuri imediate și de perspectivă menite să prevină accidentele și să întărească disciplina conducerii autovehiculelor.

Eveniment la centrul de re
coltare a singelui din Suceava. 
De curind, Ion Enache, salariat 
la Filatura de in și cinepă din 
Fălticeni, a efectuat cea de-a 
99-a donare de singe. Donator 
de 20 de ani, de la vîrsta de 
17 ani, I.E. a contribuit in a- 
cest răstimp la salvarea mul
tor viefi omenești, aflindu-se 
acum in pragul donației cu nr. 
100 — jubiliară — care va avea 
loc in cursul lunii februarie. O 
aniversare pentru care ii adre
săm, incă de pe acum, calde 
felicitări.

Mașini... 
trei cărăriDouă autocamioane aparți- nînd I.A.S. Dumitra (Bistrița- Năsăud) circulau... pe ttei cărări. Intrucît ele nu prezentau nici o defecțiune tehnică, șoferii Gheorghe Cazac și Teodor Conea au fost invitați să schimbe volanul cu cite o fiolă al- coolscop. Și n-a mai fost nevoie ție însă liție zile nătoare : în culpă de Ia C.E.I.L., "și 6 de la întreprinderea industrializare a laptelui Bistrița. Firește, toți și-au mit sancțiunile de rigoare, trebarea este însă cum își datoria dispecerii și șefii garaje ? Ei nu știu că, înainte de a li se da „cale liberă", trebuie să verifice nu numai mașinile, ci și pe șoferii acestora?

de nici o altă investiga- suplimentară. Continuind controlul, organele de miau depistat in ultimele încă 36 de cazuri asemă- 16 ’șoferi 14 de Ia I.TA.

Dintr-o 
gravă 
neglijență

Internați la spitalul de copii 
din satul Goești (Iași), trei 
copii (toți sub 4 ani), contrac- 
tind o boală 
fost mutați, 
și tratament 
salon izolat. , .
pravegheați de către personalul 
de gardă — sora șefă Anica 
Critoru și infirmierele Zinica 
Cazan, Catinca Apostol și Ma
ria Petrișor — cei trei copii au 
început să se joace cu focul 
din sobă. La un moment ’ dat, ’ 
fetița Maria Păunaș, in vîrstă’ 
de 3 ani și-10 luni, și-a aprins 
rochița, suferind arsuri grave. 
Transportată în stare gravă la 
spitalul de copii din Iași, ea a 
decedat. Acum, cei vinovați 
urmează să suporte consecin
țele legii.

contagioasă, au 
pentru carantină 

special, intr-un 
.Aici, ne fiind su-

ib

Așa cum sublinia ampla informare prezentată consfătuirii, din care vom spicui in cele ce urmează cîteva dintre ideile principale supuse dezbaterii, foarte important este ca in tot ceea ce se întreprinde in acest sens să se pornească de la stadiul de azi și de mîine al traficului pe drumurile publice. După cum se știe, circulația rutieră, prin ritmul și proporțiile in care evoluează, reprezintă unul din fenomenele dinamice ale activității economice și ale vieții sociale din țara noastră, creînd o serie de aspecte noi în ceea ce privește asigurarea condițiilor pentru desfășurarea ei normală și determinarea oamenilor de a se adapta exigențelor traficului. Astfel, în cursul anilor 1965 —1972, numărul autovehiculelor cu tracțiune grea și al tractoarelor rutiere a sporit de peste două ori, iar cel al autoturismelor proprietate personală de aproape șapte ori — ceea ce a avut ca rezultat dublarea în perioada respectivă a parcului auto național și creșterea indicelui de motorizare. Din datele existente rezultă că pe rețeaua de drumuri naționale intensitatea că a fost peste mareVolumul de trafic a sporit în toate anotimpurile anului și pe Întreaga rețea, inclusiv pe acele trasee care în trecut erau considerate drumuri cu trafic sezonier. Pe traseul București—Urziceni—Constanța, de exemplu, în iarna anului .........................trafic au depășit pe în vara anului 1968, sectoare ale șoselei șov, în unele zile ale anului 1971, intensitatea circulației a depășit 27 000 autovehicule în 24 de ore. Valori de trafic ce depășesc 20 000 autovehicule în 24 de ore s-au înregistrat frecvent și pe alte trasee în perioadele de vară ale ultimilor doi ani, ceea ce situează țara noastră la nivelul unora dintre statele cu circulație de mare intensitate.Organele de miliție, cele de administrație a drumurilor și străzilor, factorii de conducere din unitățile de transporturi auto și alte organe cu atribuții pe linie de circulație au întreprins în ultimii ani un șir de măsuri menite să îmbunătățească condițiile pentru desfășurarea fluentă și în siguranță a circulației.Pornind de la aceste considerente, informarea și dezbaterile ce i-au urmat, concluziile finale ale consfătuirii au apreciat că — fără a minimaliza eforturile depuse și unele •rezultate bune înregistrate — accentul preocupărilor viitoare trebuie pus pe eliminarea cauzelor In care își atlă sorgintea neajunsurile actuale. Accidentele care au avut loc în ultimii ani au fost determinate

de unele și aceleași încălcări grave ale regulilor de circulație : excesul de viteză, depășirea nereglementară, conducerea sub influența băuturilor alcoolice, neacordarea priorităților, neatenția In timpul conducerii, defecțiuni tehnice, ca și neasigurarca Ia traversarea drumurilor de către pietoni.Dată fiind importanța deosebită a tuturor problemelor dezbătute In

Oautobaze au fost depistate In anul 1971 peste 34 000 autovehicule cu defecțiuni tehnice grave, număr ce reprezintă aproape un sfert din totalul autovehiculelor controlate. Situația nu s-a îmbunătățit nici in anul 1972, deși au fost luate măsuri de sancționare tîndu-se 29 000 fecțiuni tehnice grave.Pe drumurile publice pot fi Intîl- nite autovehicule, mai ales dintre cele aparținînd cooperativelor agricole de producție, cu caroseria deplasată, obloane prinse cu sirmă care se desfac în timpul mersului și permit căderea mărfurilor, geamuri improvizate ce împiedică vizibilitatea, portiere care nu se închid provocînd

medie zilni- traficului a în 1972 de 1,5 ori mai ca in anul

Se caută 
un stăpînStrada LibertățiiPeDeva, la un loc de parcare provizat, poate fi văzut, la orice oră din zi și din noapte, un autoturism I.M.S. care poartă numărul 31—TM-4 380. După cum se spune, a apărut aici cam prin luna octombrie 1972, în împrejurări care, pînă astăzi, cu toate eforturile, au rămas neelucidate. De atunci, nimeni nu s-a mai interesat de soarta lui. Să-l fi făcut cineva cadou copiilor care îl folosesc drept... jucărie ? Locuitorii străzii a- mintite au început, pe cont propriu, să-i caute stăpînul, dar fără folos. Cine-i ajută să-l găsească ?
Pere de 
viață lungă

După cercetări care au du
rat mai bine de 20 de ani. lu
crătorii Stațiunii experimentale 
pomicole Voinești (Dîmbovița) 
au reușit să creeze două soiuri 
noi de păr, deosebit de apre
ciate pentru roadele lor. Pri
mul, denumit „Timpuriul de 
Voinești", este un păr cu coa
cere precoce, iar al doilea — 
„Republica 25“ — produce fructe 
parfumate și zemoase, Pe care 
specialiștii le recomandă pen
tru consum incepînd abia din 
lunile ianuarie și februarie. 
Două performanțe, intr-adevăr, 
dulci, după care nu ne mai că
mine decit să așteptăm... alto
irea pentru 
rie“.

„producția de

Cu si fără
9

obstacoleîn urmă cu cîteva zile, xandru Moka, Pavel și Hoca din Lunca Mureș (Alba) au pierdut trenul din Războieni ,spre comuna natală. în această situație, s-au decis să pornească pe jos de-a lungul căii ferate. După cîteva sute de metri însă, ce le-a venit prin cap — dacă 'se poate numi cap ceea ce poartă pe umeri ! Au așezat pe linia ferată 7 blocuri de piatră in greutate de 30—40 kg ■ fiecare ! Pe linie iși făcea apariția un tren de marfă. Din fericire, la contactul cu primul bloc de piatră, mecanicul locomotivei a reușit să oprească trenul. în scurt timp, cei ce așezaseră blocurile de piatră pe linie au fost identificați. Acum au prins un tren care duce in altă parte. Fără obstacole.
Rubricâ redactată de

Dumitru TÎRCOB 
Gh. POPESCU 

corespondenții „Scintoii"

reprezintă 5 la sută din totalul accidentelor produse pe țară.Tot datorită întreținerii și reparării de slabă calitate a autovehiculelor, se creează consumuri exagerate de combustibil și lubrifianți, se poluează atmosfera peste limitele admise și se produc zgomote mari datorită funcționării necorespunzătoare a agregatelor și instalațiilor mijloacelor de transport. Caracteristice pentru asemenea defecțiuni sînt o bună parte din autovehiculele aparținînd transportului în comun din orașe.Reparațiile capitale efectuate in unitățile Centralei de reparații auto au evidențiat numeroase deficiențe privind calitatea lucrărilor, din cauza nivelului redus de calificare a unei părți a personalului de execuție, a lipsei de răspundere manifestată în unele cazuri de controlul de calitate, cum și din cauza nefolosirii ente a aparatelor și instalațiilor cu care sint utilate. Din controalele executate în unitățile de reparații auto, precum și din numeroase re- clamații a reieșit că în multe cazuri autovehiculele pleacă cu defecțiuni tehnice grave la instalațiile și mecanismele de care depinde siguranța circulației (ne- etanșeități ale instalațiilor de frî- nare, jocuri exagerate în articulațiile mecanismului de direcție, instalații de iluminare nereglate și altele). Așa, de exemplu, autobuzul T. V.-20, numărul 31 geș — 990, aparți- nind Pitești, care a fost reparat capital la Uzina de reparații auto Obor, din cauza defecțiunilor survenite la instalația de frînare, a intrat într-un imobil din orașul Pitești : au fost accidentate mortal două persoane și rănite grav alte două.Calitatea reparațiilor capitale, ca și starea tehnică a autovehiculelor sînt influențate și de cantitățile reduse de piese de schimb, precum și de calitatea necorespunzătoare a unora dintre acestea. Folosirea unor anvelope cu un grad avansat de uzură creează, de asemenea, serioase dificultăți traficului rutier și generează deseori accidente rutiere, mai ales atunci cind se circulă pe drumuri ude ori acoperite cu mîzgă sau polei. De aceea, este necesar ca atit deținătorii de autovehicule, cit și organele de miliție să nu permită deplasarea mașinilor care circulă cu pneuri uzate.Așa cum au subliniat concluziile a- cestei starea de autovehicule și de defecțiunile menționate mai sus, se impun măsuri energice din partea tuturor unităților deținătoare pentru a întreține în condiții Ireproșabile parcul de autovehicule, precum și din partea organelor de miliție în determinarea respectării întocmai a normelor de circulație.—- -- De altfel, programul stabilit iii ca-parcului de autovehicule, Sr unitățile consfătuirii, creează premisele

conform legii, consta- autovehicule cu de- FAPTE
OPINII
PROPUNERI

Preocupări de stringentă actualitate pentru îmbunătățirea tehnic pre-
condițiilor de circulație rutieră

© Defecțiunile tehnice, una din principalele cauze ale 
accidentelor © Doar șoferii sînt de vină ? © Prea multe pene 

de responsabilitate la autobaze și garaje

1965.
1970 valorile de cele înregistrate iar pe anumite București—Bra-

consfătuire, ziarul nostru iși propune să publice un serial de articole care să abordeze, pe baza documentelor acestei consfătuiri, aspectele cele mai pregnante, subliniind desigur cauzele unor situații, direcțiile în care trebuie îndreptate eforturile și măsurile hotărîte sau propuse. Astăzi ne referim la modul în care ar trebui asigurată starea tehnică a autovehiculelor.Prevederile legale sînt categorica In privința obligației de a se asigura revizia și starea tehnică a fiecărei mașini, a fiecărui autocamion înainte de a pleca în cursă. Și, totuși, din păcate, pe șoselele noastre circulă multe autovehicule cu defecțiuni tehnice de natură a pune în pericol siguranța traficului. Și mai regretabil este faptul că, deși din această cauză s-au produs sute de accidente grave, nu în toate situațiile se întreprind măsuri de sancționare, așa cum cere legea, împotriva vinovaților. în majoritatea cazurilor sînt sancționați doar șoferii și rareori factorii de conducere șl revizorii tehnici care permit plecarea in cursă a autovehiculelor cu defecțiuni tehnice.Astfel, in cursul anului 1972, In mai puțin de o lună, autovehiculele aparținînd Trustului montaje Bucu- < rești -?• Șantierul Cîmpulung Muscel, din cadrul Ministerului Construcțiilor Industriale, au produs din cauza defecțiunilor tehnice două accidente grave de circulație soldate cu morți și răniți.Cu ocazia controalelor executate de organele de miliție la garaje și

căderea pasagerilor, ca și alte asemenea aspecte de crasă neglijență.Unele cadre de conducere ale unităților deținătoare de autovehicule obligă șoferii să plece în cursă cu mașini ce prezintă defecțiuni tehnice grave — cu toate că aceștia atrag a- tenția că se încalcă legea și se pune In pericol direct siguranța lor și a celorlalți participanți la trafic — uzînd nejustificat de pretextul îndeplinirii sarcinilor de producție.în loc ca starea de uzură avansată a unor vehicule să determine mă- Buri sporite pentru prelungirea duratei de funcționare, persistă o serie de deficiențe în ce privește întreținerea curentă, reparațiile și controlul zilnic, lipsurile existente constituind un ansamblu de factori care periclitează permanent siguranța traficului și influențează negativ asupra desfășurării fluente a acestuia.Starea tehnică necorespunzătoare a unor autovehicule este determinată și de nerespectarea in multe cazuri a proceselor tehnologice de întreținere și reparare a parcului auto, înregis- trîndu-se cazuri frecvente de depășiri ale rulajului pentru efectuarea reviziilor tehnice, precum și nerealizarea tuturor operațiunilor prevăzute. De exemplu, datorită preocupării reduse perjtru așigurarea stării tehnice : aaparținînd Ministerului Agriculturii, Industriei Alimentare și Apelor din totalul accidentelor rutiere produse In anul 1972, 10 la sută s-au datorat defecțiunilor tehnice, în timp ce accidentele produse din această cauză

efici-

Ar-Autobazei

consfătuiri, ținînd seama de generală de uzură a parcului

ca — prin măsurile ce vor fi luate de către instituțiile și organele centrale și locale, deținătoare de autovehicule — asemenea neajunsuri să fie evitate.
G. M1TROI

Pentru a feri navele de eventuale accidente, 
cauzate de sloiurile de gheață, D.N.F. „Navrom"-Ga- 
lați a înlocuit în portul Brăila, pe timpul iernii, pasarelele metalice d« la pontoanele de acostare cu pasarele din lemn, ușor de manevrat | totodată, a ridicat navele rapide din portul Galați pe cavaleți și a repartizat în fiecare port al regionalei cite un remorcher de intervenție. (Ștefan Ignat, tehnician — Galați).
< Lucrătorii stației C.F.R. Coșlariu —• important nod 

de cale ferată în inima Transilvaniei — au sărbătorit, in ziua de 3 fe
bruarie a.c., ieșirea la pensie, după 38 de ani de activitate neîntre
ruptă, a șefului stației, tovarășul Ion Mirza (Stelian Z. Abrudeanu — 
in numele unui grup de ceferiști).

& La combinatul chimic „Victoria" lntra ,n func* țiune, în trimestrul IV al anului în cuns, o instalație prelucrătoare de mase plastice, care va produce filtre și ambalaje industriale, precum și o gamă variată de articole de uz gospodăresc : saci pentru ambalarea legumelor și fructelor, plase pentru decorarea sticlelor și protejarea culturilor, ambalaje pentru flori ș.a. (ing. Emil Sburlea și ing. Anton Hipp, de la Combinatul chimic din orașul Victoria).
Moara din comuna Coteana-Olt nu fuMioneaza d« peste 3 luni de zile. întreprinderea de industrie locală „Oltul" din Slatina tărăgănează confecționarea unui piston necesar reparării motorului. (Vasile Tonu, comuna Coteana, județul Olt).

> Biroul executorilor judecătorești de pe iîngă 
judecătoria sectorului 8 din Capitală lucrează cu publi
cul doar o singură zi pe săptămină. vinerea intre orele 8—10. Pentru 
a se veni în sprijinul cetățenilor este necesar să se fixeze, măcar o 
dată pe săptămină, program de lucru cu publicul și după-amiaza. (Ștefan Carabineanu, str. Petre Ispirescu 59 — București).

Uzina mecanică de material rulant-Ploiești ,a_ brică, incepînd din acest an, boghiuri tip unificat pentru vagoane ds mare capacitate, piese ce se aduceau de la alte unități din țară. Standurile necesare asamblării lor au fost concepute și executate în secția a IV-a confecții metalice, sub conducerea maiștrilor Constantin Marinescu și Bratu Măguleanu. (I. Mirea, tehnician Ploiești).
O Vila 67 din pitoreasca stațiune Tușnad 

merele reci ca niște frigorifere. Deși cetățenii cazați aici au 
acest lucru, administrația nu a luat incă nici o măsură. (P. Zamfir, 
comuna Peștișani, județul Gorj).

& Propunem conducerii I.T.B.,ă pună dt mal repede ,B circulație linia autobuzului nr. 117, căruia în ghidul I.T.B., apărut a- cum 2 ani, i-a fost stabilit și traseul (Stan Miu, str. lacobeni 24 — București).
O Șantierul de construcții forestiere Tg. Jiu, 

aparținînd de I.C.F. Rm. Vîlcea, a împlinit 18 ani de activitate. In 
acest răstimp, colectivul acestei unități a executat — in zonele mun
toase din Paring, Căpăținei, Vilcan, Mehedinți — drumuri în lun
gime de peste 150 km și 112 km cale ferată forestieră. Anul acesta, 
constructorii șantierului vor înainta în zona alpină incă 80 km. (Zamfir Podăriță — Tg. Jiu).

<0- 0 inovație ce permite conectarea abonaților telex de la 
mari distanțe (zeci și chiar sute de kilometri), direct in centrală au
tomată, a fost realizată de către tehnicianul Alexandru Gresie, din 
cadrul Direcției județene de poștă și telecomunicații — Argeș. Prin 
aplicarea ei, în județ se obține o economie în valoare de 240 000 de 
lei. Inovația a fost aprobată spre a fi generalizată In întreaga țară. JGh. Dlaconu, electromecanic, Pitești).

Unele școli generale din comunele Stănești șl 
RCȘiUe județul Vîlcea nu au Primit incă to®te manualele școlare. (Aurica Popa și Ion Budică — părinți).

Magazinul „Hermes" și-a deschis d« curind porții». 
Pe lingă varietatea produselor ce se desfac aici — confecții și încăl
țăminte pentru bărbați, femei și copii, articole de marochinărie 
și artizanat — interiorul decorat cu picturi și motive naționale con
stituie incă un punct de atracție pentru cumpărători. (Lupu Bucholtz 
— Birlad).
0 Cartea de telefoane a municipiului Cluj,veche de peste 3 ani, nu mai corespunde nici pe departe situației actuale. Cred că ar fi util să se editeze o nouă carte (Gh. Benga — Cluj).
•O Podul de peste rîul Argeș din satul Tutova, co

muna Băiculești, deteriorat încă din toamna anului trecut, nu a fost 
reparat nici pină acum. Pentru a traversa Argeșul, autovehiculele și 
căruțele sint nevoite să ocolească mai mulți kilometri. (Un grup de 
cetățeni din satul Tutova, comuna Băiculești, județul Argeș).

O Cetățenii din satele ce aparțin de comuna Girov sint nevoiți să se deplaseze după un piramidon pină La Piatra Neamț. Acum un an, in gestiunea punctului farmaceutic din localitate s-au găsit minusuri. în loc să fie înlocuit gestionarul, a fost desființată unitatea ce aproviziona cu medicamente 8—9 sate ! (N. Mindru, comuna Girov, județul Neamț).

U.M.M.R.
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Rubricâ realizată de 
Dumitru MINCULESCUFoto : E. Dlcniseanu

Prețul
ușurinței

Crochiuri
Socoteala

de acasă

Iosil

trezit din
crezi c-ar nu mișcă.

zis am am

mai plecat eu și prin alte locuri interesez, dar așa, sincer să fiu, a trecut și suma de 59 800 lei,
asiste la acțiunile comise de ei". (Rechizitoriul procurorului)unul din ei a bruscat o fată, să se adune lumea..."

„SINCERITATE"

„BLAZONUL"

Imagine din centrul orașului Botoșani

Vigilență, 
nu glumă

în ziua de 9 iulie anul trecut, cam la amiază, pe la poarta morii din Sinnico- lau Mic s-a abătut un milițian :— Ei, ce mai e pe aici ? Totul e în regulă ?— în regulă, a răspuns prompt paznicul Gheorghe Bănățeanu.— Vezi, ai grijă, campania e în toi, să nu care cumva să Îndrăznească cineva...— N-aveți nici o grijă, voi fi la post, a mai zis, la fel de prompt, paznicul....Noapte de vară. Noapte caldă. Paznicul (același de mai sus) — mai mult pe afară decit în gheretă. N-are astimpăr. Trage cu urechea în toate părțile. Vede și camionul tras la jgheabul de încărcare. Aude chiar ceva zgomot prin podul morii. Tace. Stinge și lumina din fața porții. Perspicace omul — din întuneric vezi mai bine. Parc-ar aluneca ceva pe jgheab in mașină, mai-mai să fi saci. Prudent paznicul. Nici Să nu sperie hoții. Dar...în clădirea de alături s-a somn Aurel Demian, șef de secție Ia moară. A simțit că se întimplă ceva, doar in noaptea asta nu se lucrează. Nu stă pe ginduri. Strigă la paznic, ia bicicleta și pornește după camion, care tocmai demarase val-vîrtej....Dar mai tare decit el s-a supărat paznicul. Foc s-a făcut. A dat alarma. Fugea Demian cu bicicleta după mașină (el i-a identificat numărul), striga și paznicul din răsputeri : „Săriți, hoții !" Deloc nu se pierduse cu firea. Ba, așa supărat cum era, a telefonat pînă și la miliție. Auzi, să vină hoții la moară tocmai in tura lui... '3 Abia în instanță s-au dat lucrurile în vileag :

Recunosc — a zis acolo ex-pazn!cul Bănățeanu, de data asta cu mai puțină promptitudine — că, la solicitarea numitului Tașcă Gheorghe, am acceptat să-i permit (? ! ?) să fure o mașină cu 6aci de făină. în timpul furtului — a mai „vigilentul" — eu am fost atent, adică supravegheat să nu fie descoperiți, stins lumina și am păzit in stradă...Post scriptum : Acum infractorii se află la loc sigur. Sînt acolo și Tașcă Gheorghe, „creierul", și Faur Stelian, șoferul, și complicii lor Moldovan Nicolae, Covaci Teodor. Nu l-au lăsat, firește, „afară" nici pe bunul, devotatul lor paznic. Doar nu se puteau lipsi acolo de un colaborator atit de prețios...

văzlnd starea de ebrietate in care erau cei doi, i-a ocolit. în acest timp, lumea de pe trotuar se oprise și comenta atitudinea celor doi...".....Am văzut o parte din isprăvile lor, dar nici nu m-am gîndit să intervin. Mai tîrziu m-am dus după un milițian..."(Din depozițiile unor martori in procesul lui Henț Moise și Șuteu Teodor, vinovați de săvîrșirea infracțiunii de ultraj contra bunelor moravuri. Judecătoria Arad).

...In instanță, pentru ceea ce n-au făcut in calitatea și in virtutea obligațiilor lor de maistru și, respectiv, șef al formației de lucru, cei doi inculpați urmează a răspunde potrivit legii pe care au nesocotit-o.

Asistînd la 
„spectacolul" 
huliganilor...

Fragmentele reproduse mai jos explică, măcar în parte, cum iși permit citeodată indivizi certați cu morala, cu comportarea civilizată, să insulte, să bruscheze, să facă scandal, nu rareori „protejați" de indiferența, de pasivitatea celor din jur :„Din cauza faptelor săvirșite de învi- nuiți s-a întrerupt circulația pe bulevard și un număr mare de trecători au fost nevoiți să.....Ci nda început .„...La toate faptele comise de cei doi au asistat mulți trecători, dar nu a intervenit nimeni de teama lor...".....După ce unul din ei l-a lovit pe un tînăr, l-a aruncat intr-un cetățean care,

— N-am două case, onorată instanță I Una mică, nici nu încăpem toți in ea. De soție m-am despărțit de muit și acum vreau să divorțez. Ce mai are cu mine ?...Contrariat, cu aerul omului neînțeles, șoferul N. M. din Buftea — are motive, n-are — în fața instanței o ține morțiș : vrea să divorțeze, să-și croiască altă viață. Cu familia lui (5 copii) nu mai vrea să aibă nici in clin nici in minecă. Acum, ehe,De două ților două struită împreună in Numai că, după ce-și alungase soția cu copii ou tot, plictisit să tot fie obligat judecătorește s-o reintegreze in locuință, dumnealui, nici mai mult nici mai puțin, a... demolat casa cea nouă. Așa, ca să pună lucrurile la punct și cu judecătoria !De pus la punct, năbădăiosul „gospodar" n-a reușit însă să se pună decit tot pe sine. Fiindcă instanța nici vorbă să-i admită divorțul și pină una-alta a rămas și fără casă.Cind își caută omul buclucul cu luminarea...

are alte gînduri... Știe el ce știe ! ce întreabă însă judecătorul de case ? Simplu. Fiindcă în curtea so- N.M. și M.M. existau intr-adevăr case : una veche și mică, alta con- timpul căsătoriei.

Joi 24 ianuarie 1973, în sala de judecată a secției a II-a penală a Tribunalului Capitalei s-a vorbit despre regulile securității muncii pe șantiere, despre o- bligațiile celor însărcinați cu conducerea compartimentelor de lucru și despre teza — des relevată in pledoariile apărării — cu privire la raportul de cauzalitate dintre faptă și consecințele ei. In dosarul procesului inculpaților Voieulescu Radu și Băfan Alexandru a mai rămas de adăugat o singură filă : pronunțarea instanței de recurs....Totul a pornit de la o operație cit se poate de simplă : demontarea schelei metalice a blocului OD 32 din cartierul Co- lentina (I.C.M. 5, șantierul 3). Nimic mai firesc, nimic mai obișnuit ca unei lucrări de construcții, odată terminate, să 1 se demonteze schela, dispozitivele și utilajele care au slujit la înălțarea ei.Așa trebuia să fie și în cazul de față. Dar n-a fost așa : în disprețul normelor legale privind protecția muncii, al obligațiilor de serviciu, în absența cuvenitelor măsuri de securitate a muncii, treaba a început printr-un procedeu „practic" și „comod", prin aruncarea țevilor de la înălțimea etajului zece.Luat de la alt loc de muncă, fără instructajul necesar, fără să aibă măcar obligatoria cască de protecție, muncitorul Giurea Dumitru fusese pus (culmea 1) să stea jos și să supravegheze locul pentru „avertizarea" pericolului. Lovitura i-a fost fatală ISus, pe schelă, iresponsabilitatea — jos victima !

„Eu nu mă ocup de furturi așa de mici (n.n. — era vorba de o sacoșă). Este adevărat că eu am fost condamnat de mai multe ori, însă totdeauna am fost condamnat pentru furturi de buzunare și magazine sparte".(Argumentul „forte" al inculpatului Uțiu Traian din Hunedoara. Dosarul 5516/1972, Judecătoria Arad)
„Am să mă timpul drept să spun, s-a dus, căci am cheltuit-o și nu mai am nimic. Ba am avut și datorii și banii s-au făcut praf".„Explicația" furnizată în instanță de către Poienari loan, fost șef de stație C.F. Bontești, județul Arad, celor 22 de creditori ai săi, 22 de păgubșși-chilipirgii, dispuși să le procure „don’ șef", cum-necum, lemn de construcție „de bună calitate". Dosarul 10200/1972. Judecătoria Arad).

Dinu POPESCU
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agina economică

La uzina „Tehnofrig* din Cluj se fabrică 300 de 
tipuri de utilaje pentru industria alimentară și frigo
rifică. în fotografie : se verifică un lot de utilaje des

tinate Fabricii de zahăr din Luduș

Noi articole tehnice 
din cauciuc marca „Rolast"PITEȘTI (corespondentul „Scinteii", Gh. Cir- stea). — De 1a începutul anului și pînă în prezent, Ia Combinatul de articole tehnice din cauciuc Pitești au fost asimilate în fabricația de serie peste 30 de produse noi, care poartă marca fabricii „Rolast". Printre acestea se numără : furtunuri petroliere, cu inserție textilă și armătură, furtunuri oxiacetilenice și furtunuri pentru sorburi de apă, garnituri' presate, profilate și electroflanșate. Cu acestea, numărul sortimentelor și reperelor introduse în fabricație la C.A.T.C. se ridică la circa 25 000. Programul de asimilare al unității pentru 1973 prevede omologarea și introducerea în fabricație a peste 900 repere. Este vorba de garnituri presate, profilate și manșoane pentru autocamionul „ROMAN", autoutilitara TV-12, pentru întreprinderi din industriile chimică, constructoare de mașini și pentru agricultură.

1973-ÂN DE VlRF AL INVESTIȚIILOR 
In industria chimică

Finalizarea la termen, o sarcină economică majoră (im
In încheierea anchetei noastre privind realizarea exemplară a pla- mului de investiții din industria chimică, (primele două părți s-au publicat in „Scinteia" nr. 9396 și 9403), prezentăm astăzi opinia constructorului, paralel cu înfățișarea situației de pe două dintre cele mal importante șantiere unde scadența termenului de punere in funcțiune a unor noi capacități productive este foarte apropiată.

r.M.ttC-fiuwreșff.- , Principalul — 

scurtarea duratelor de execuție
Lucrătorii Trustului de montaj u- tilaj chimic din București participă la montarea instalațiilor tehnologice și la asigurarea condițiilor de intrare în producție Ia majoritatea capacităților productive ale industriei chimice, care urmează să fie puse în funcțiune in acest an.

— Concret, ce măsuri mai im
portante, de ordin tehnic ți or
ganizatoric, s-au luat pe șan
tiere, in scopul realizării cu 
punctualitate a sarcinilor de 
plan ? Întrebarea am adresat-o 
tov. ANGHEL RADULESCU, 
directorul general al trustului.— în primul rînd, fiecare lucrare de investiții a fost pregătită temeinic, sub toate aspectele. Proiectele pentru acest an, pe care le-am primit în cea mai mare parte, au fost analizate atît pe șantiere, cit și în atelierul propriu de proiectare, iar pe baza lor au fost stabilite tehnologiile și metodele de montaj menite să sporească gradul de industrializare a lucrărilor și să ducă la scurtarea duratelor de realizare a Investițiilor. De asemenea, existența documentației tehnice ne-a permis să rezolvăm problema aprovizionării teh- nico-materiale, în concordanță cu graficele de montaj elaborate. în al doilea rînd, am luat o serie de măsuri pentru dezvoltarea bazelor de producție secundară industrială și crearea de noi secții de acest gen. Astfel, eliminăm greutățile provocate, anul trecut, în asigurarea unor resurse necesare activității noastre, cum sint armăturile, coturile, fitingurile ș.a. In al treilea rînd, am acordat o atenție specială asigurării cadrelor, sub aspectul cali

ficării lor, și extinderii pe cit mai multe șantiere a lucrului în acord global.Ca o consecință a acestor măsuri principale, preconizăm să realizăm in primul trimestru cel puțin 25 Ia sută din valoarea planului anual. Ritmul de lucru se va intensifica in continuare pe șantiere, astfel incit, la sfirșitul semestrului I, gradul de îndeplinire a planului să se situeze intre 53 și 54 la sută din valoarea sa.
— Stadiul pregătirii lucrări

lor ți eșalonarea sarcinilor oferă 
garanția că termenele de pu
nere in funcțiune a capacităților 
și obiectivelor cuprinse in plan 
vor fi respectate cu strictețe ?— Evident. Mai mult decît atît, sîntem preocupați de crearea condițiilor pentru devansarea unor termene de dare în exploatare. In unele cazuri, cum este Uzina de sodă nr. 3 din Govora, Uzina de alumină Tul- cea, sint asigurate de pe acum premise certe pentru devansarea termenului de dare în funcțiune. In scurt timp, pe șantiere se vor Încheia a- nalizele privind depistarea și punerea în valoare a resorturilor menite să impulsioneze ritmul de montaj și să asigure devansarea termenelor de punere în funcțiune și Ia alte obiective. Totuși, succesul acestor acțiuni este condiționat de colaborarea cu ceilalți factori angajați in realizarea investițiilor. Este absolut necesar ca utilajele tehnologice șl instalațiile să fie livrate pe șantier ritmic, Ia termen.

Convorbire consemnată de
Ing. Cristian ANTONESCU

ții industriale din Municipiul Gheor- ghe Gheorghiu-Dej — a întîrziat defalcarea sarcinilor de plan pe fiecare formație de lucru. Brigăzile și echipele de zidari, tîmplari și electricieni de la obiectivele capro- lactamă, melana IV, relon IV, spre exemplu, n-au lucrat o vreme cu toate forțele, deși, la fiecare din a- cesite lucrări, stadiile fizice sînt rămase în urmă.Și activitatea montorilor se lovește de greutăți serioase : restanțele din anul trecut în livrarea utilajelor se ridică la 1 560 tope. O mare răspundere pentru aceste restanțe revine furnizorilor, ca U.Z.U.C.-Ploiești, U.P.R.U.C.-Făgăraș, uzinele „Grivița roșie", „Vulcan" și Uzina de pompe București.Recent, la ședința de comandament, desfășurată pe șantier cu participarea factorilor principali ce concură la finalizarea acestui mare volum de investiții (au lipsit, din păcate, furnizorii de utilaje), s-au analizat situația existentă și stadiile fizice de la fiecare obiectiv in parte, stabilindu-se măsuri concrete cu termene și responsabilități, care, traduse în viață, vor contribui la redresarea situației actuale. Astfel, analiza situației asigurării cu utilaje și materiale și a

ritmului actual al lucrărilor a impus necesitatea ca proiectantul (IPROSIN) să definitiveze și să predea întreaga documentație pentru aceste obiective în cel mai scurt timp. Ținind cont de diversitatea problemelor care se ridică in corelarea lucrărilor pe șantiere și de faptul că unele instalații sint unicate, s-a stabilit să se treacă la asigurarea unei asistențe tehnice permanente din partea proiectantului tehnolog și a proiectan- ților de specialitate. De asemenea, constructorul a primit sarcina să treacă Ia organizarea pe schimburi a muncii la punctele-cheie care condiționează punerile în funcțiune, iar conducerile șantierelor de montaj și instalații au fost obligate să-și întregească imediat forțele cu muncitori calificați. In sprijinul acestor măsuri vine și hotărîrea comandamentului ca beneficiarii să suplimenteze numărul montorilor și instalatorilor cu încă 100 de muncitori, care, în final, vor lucra la noile instalații. Pe de altă parte, au fost reașezate și definitivate termenele de livrare a tuturor utilajelor.
Ion MANEA
corespondentul „Scinteii*

Pitești: Cerința esențială:

utilajele să sosească în timp util

Savinești: Măsuri complexe

Activitatea de la noile capacități de pe platforma petrochimică din Pitești, care urmează să intre în funcțiune în acest an, este departe de a satisface exigențele impuse de respectarea termenelor de punere în funcțiune. Unele din instalațiile care trebuiau să fie, la ora actuală, terminate, au in prezent o întîrziere de 3—4 luni față de graficul de execuție. Vinovății principali pentru a- ceastă stare de, lucruri sînt furnizorii de utilaje : U.Z.U.C. Ploiești, uzinele „Grivița roșie", „Vulcan" și „Independența" Sibiu, care nu au onorat integral contractele de livrare a utilajelor la termenele stabilite. Evident, în condițiile menționate mai sus, constructorii și mai ales mentorii și instalatorii nu au putut desfășura o activitate ritmică, cu toate că la ora actuală unele lu- crări de construcții sint avansate. La cele trei capacități ■ de la rafinărie, de pildă, care' trebuie să intre în funcțiune în primul

trimestru, lucrările sînt executate în proporție de 90 la sută, la instalația de la polietilenă de joasă presiune lucrările sînt complet finalizate, in timp ce la piroliză, încă din iulie 1972, putea fi început montajul utilajelor.Pentru respectarea termenelor se cere un efort colectiv și o colaborare strînsă între beneficiar, constructor șî proiectant. Beneficiarul are ca primă obligație să predea constructorului, pînă în luna martie, așa cum s-a angajat ultima dată, întreaga documentație de execuție la instalațiile de clo- rură de ceanuril, izotriazodon și co- polimeri. în același timp, el trebuie să insiste pe lingă furnizorii de utilaje să trimită in cel mai scurt timp utilajele pentru montaj. Paralel cu preocupările beneficiarului, constructorul are datoria să-și concentreze la maximum forțele pentru a urgenta terminarea lucrărilor intr-un ritm cit mai rapid.
Ion DUTU

pentru recuperarea restanțelorCu toate că termenele de punere în funcțiune a noilor capacități de pe platforma chimică din Săvi- nești sint foarte apropiate — chiar in prima parte a acestui an — stadiul lucrărilor este nesatisfăcător. Astfel, constructorul — șantierul nr. 2, aparținind Trustului de construc
Investigațiile efectuate Ia principalii factori angajați In realizarea investițiilor din industria chimică relevă hotărirea unanimă a acestora de a depune toate eforturile necesare pentru realizarea integrală și la termen a prevederilor mobilizatoare ale planului din acest an. Est© o cerință cu atît mai expresă, cu cit s-a putut vedea clar că problemele cu care sînt confruntați la ora actuală condiționează, în cel mai înalt grad, accelerarea ritmului de execuție a lucrărilor pe șantiere, respectarea termenelor de punere în funcțiune la o serie de capacități.

ADUNĂRI GENERALE ÎN COOPERATIVELE AGRICOLE

„Bine! Dar iată că se poate 
și foarte bine66

în această perioadă, în cooperativele agricole se desfășoară adunările generale in care se analizează rezultatele înregistrate anul trecut și se dezbat planurile de producție pe anul în curs, se stabilesc măsurile necesare pentru înfăptuirea acestora. Desfășurarea adunărilor generale constituie un important moment în activitatea cooperativelor a- gricole, unul dintre prilejurile de manifestare a inițiativelor din partea cooperatorilor, chemați să hotărască cu maximă chibzuință și cu răspundere asupra problemelor de însemnătate majoră în dezvoltarea cooperativei agricole.în acest spirit s-a desfășurat și adunarea generală a cooperatorilor din Frăsinet, județul Ilfov, in cadrul căreia s-au prezentat darea de seamă a consiliului de conducere asupra activității desfășurate anul trecut, precum și indicatorii de plan pe anul in curs. 
Cu acest prilej s-a stabil't un amplu program de măsuri, cu sarcini și răspunderi concrete pe fiecare formație de lucru, pentru îndeplinirea integrală a planului de producție și de venituri, pentru realizarea unor recolte bogate la toate culturile și un spor de producție apreciabil în zootehnie.In darea de seamă, prezentată de tov. Grigore Bică, președintele cooperativei agricole, au fost scoase în evidență rezultatele bune obținute îndeosebi in sectorul vegetal. Folosind cu chibzuință mijloacele tehnice și materiale puse Ia dispoziție de către stat, posibilitățile de care dispun, cooperatorii din Frăsinet au obținut, în medie, la hectar o producție de 4 510 kg de grîu — cu 1 625 kg mai mult față de plan, iar la cultura porumbului au realizat 6 285 kg la ha — cu 1 885 kg mai mult decît era planificat. De asemenea, ei au realizat o depășire de 7 000 kg sfeclă de zahăr la ha. Cooperativa a fost distinsă .pentru a doua oarăo cu „Ordinul Muncii" clasa I, pentru recoltele mari obținute la culturile de porumb și griu. însemnate realizări s-au

obținut și în sectoarele legumicol și zootehnic, deși acestea nu sînt pe măsura posibilităților existente, în cadrul adunării generale s-a apreciat că la baza suoceselor obținute a stat hărnicia cooperatorilor și mecanizatorilor, care au executat lucrările agricole la timpul optim, s-au ocu

zarea și depășirea lor. Pozitiv este faptul că angajamentele luate în cadrul adunării generale pentru realizarea și depășirea producției planificate au fost însoțite de multe propuneri judicioase vizînd îmbunătățirea activității economice. Cooperatorii au insistat asupra necesității de a folosi integral, cu o bună eficiență, întregul fond funciar, au propus măsuri concrete pentru utilizarea judicioasă a întregii cantități de îngrășăminte chimice, fertilizarea unei suprafețe mai mari de teren cu gunoi de grajd, în perioada iernii.In cadrul discuțiilor, membrii cooperatori s-au referit la activitatea consi
LA C.A.P. FRĂSINET-ILFOV

UN PROGRAM DE PRODUCȚIE 
ÎNDRĂZNEȚ, DAR BINE CHIBZUIT

pat de dezvoltarea tuturor sectoarelor de producție. Munoa cooperatorilor a fost răsplătită in mod echitabil pe baza aplicării acordului global. La norma de muncă au revenit 30 lei, în afara unor însemnate cantități de porumb, fasole șl alte produse primite în natură.în cuvîntul lor, numeroși cooperatori au subliniat că, pornind de la rezultatele bune obținute și de la experiența dobîndită în organizarea muncii și a producției, în acest an pot realiza indicatorii mobilizatori stabiliți în planul de producție. Prezentînd sarcinile do plan pe acest an, inginerul șef al cooperativei, Nicolae Petrescu, a insistat, în deosebi, asupra măsurilor ce trebuie luate pentru reali

liului de conducere și a specialiștilor, au apreciat modul de organizare a muncii pe baza acordului global, au venit cu propuneri și inițiative valoroase pentru valorificarea a noi și noi resurse existente in unitate pentru sporirea producției, au criticat aspru lipsurile și neglijențele ain unele sectoare de producție și formații de lucru. O serie de cooperatori au stăruit să se introducă acordul global la toate culturile și speciile de animale, ce- rînd consiliului de conducere să se ocupe de organizarea temeinică a muncii în sectorul zootehnic pentru creșterea eficienței acestuia.Cooperatorii Vasile Dinu, Nicolae Matei. C. Savu șl mulți alții, apreciind pozi

tiv formele de organizare și de retribuire a muncii în acord global, au cerut consiliului de conducere să facă repartizarea terenului din vreme pentru culturile ce urmează a fi semănate în primăvară, să organizeze formațiuni mixte de cooperatori și mecanizatori, să urmărească cu mai multă exigență calitatea lucrărilor.Subliniind că adunarea generală este un bun prilej de a stabili măsuri care să fie urmărite și aplicate cu fermitate, tovarășii Alexandru Niță, șeful secției de mecanizare, și Constantin Raicu, tractorist, au a- mintit că e necesară o mai bună colaborare între mecanizatori și cooperatori, arătind că toate mijloacele de transport ale secției de mecanizare sint în stare bună, ele puțind fi mai intens folosite pentru a termina transportul gunoiului de grajd în cel mai scurt timp.Cooperatorii din Frăsinet au chemat la întrecere toate cooperativele agricole din județul Ilfov. In chemare se precizează, printre altele, că angajamentele luate anul trecut au fost îndeplinite și depășite. Pentru acest an, cooperatorii s-au angajat să realizeze, în medie, la hectar 4 500 kg de grîu, 6 500 kg do porumb, 50 000 kg sfeclă de zahăr, 2 500 kg floarea-soa- relui, 25 000 kg de tomate 13 000 kg de ceapă. Prin depășirea producției se vor livra peste plan la fondul de stat cantități însemnate de porumb, legume, lapte și alte produse. In acest mod se va realiza un vemt bănesc de 980 000 de lei peste prevederile planului. Unul dintre obiectivele angajamentelor luate este și realizarea unei producții globale în valoare de 720 000 lei la 100 hectare de teren agricol.
Horea CEAUȘESCU
corespondentul „Scinteii*

UH BILANȚ DE ANSAMBLU POZITIV
(Urmare din pag. I)întreruperi în funcționarea unor utilaje și instalații, datorate defecțiunilor mecanice sau electrice. Asemenea întreruperi au avut Ioc intr-o serie de unități — combinatele de materiale de construcții de la Aleșd și Tg. Jiu, Combinatul chimic din Tr. Măgurele — cul- minînd cu nerealizarea ritmică a sarcinilor de plan la unele sortimente de bază ale economiei.Nu este pentru prima oară cînd aducem In discuție problema defecțiunilor in funcționarea utilajelor și mașinilor în unele întreprinderi, după cum nu este pentru prima dată cind arătăm implicațiile unei asemenea stări de lucruri. Cu toate acestea, intervențiile ho- tărite și eficiente din partea comitetelor și consiliilor oamenilor muncii, a organizațiilor de partid din unitățile respective intirzie. Intîrzie, cum se vede, pe seama producției, perpetuînd neajunsurile. Iată de ce socotim că este absolut necesar ca în adunările generale ale oamenilor muncii, care au loc in aceste zile, să se analizeze cu maximă răspundere asemenea stări de lucruri, să se elaboreze programe de măsuri precise menite să asigure o încărcare echilibrată a mașinilor și utilajelor, folosirea lor intensivă încă din primele luni ale anului, întrucît numai in asemenea condiții se poate realiza sporul de producție prevăzut în plan.O serie de întreprinderi nu și-au putut respecta, în condiții optime, programele de fabricație minuțios elaborate, din cauza dereglărilor apărute în funcționarea mecanismului aprovizionării tehnico-materiale șl cooperării. Uzina de tractoare din Brașov a realizat planul pe două decade din luna ia

nuarie numai în proporție de 66 la sută, deoarece nu a primit : 300 de cauciucuri-spate de la uzina „Danubiana" București, 610 bucăți instalații hidraulice de la Uzina mecanică din Plopeni și 360 discuri de la uzina „Triumf" din Cluj. La rîndul său, Uzina mecanică Muscel a înregistrat restanțe, în aceeași perioadă, întrucît nu a primit la timp : 138blocuri motor de la... Uzina de tractoare din Brașov („Ce ție nu-ți place, altuia nu face 1“ — spune un proverb românesc), 850 arbori cotiți și 2 000 casete-satelit de la U- zina de autocamioane din Brașov. Chiar și numai aceste exemple sînt suficiente pentru a sublinia că este de datoria conducerilor de Întreprinderi și centrale ca, în virtutea competențelor precise ce le-au fost acordate prin legislația in vigoare, să acționeze prompt și ferm pentru a pune ordine în domeniul a- provizionării și cooperării în producție.Cu toată răspunderea, trebuie să se înțeleagă — așa cum s-a subliniat la Plenara Comitetului Central din noiembrie anul trecut — că disciplina in respectarea obligațiilor de plan, contractuale este o necesitate vitală în sistemul economiei noastre planificate și, cu atît mai mult, în acest an hotărîtor pentru realizarea cincinalului înainte de termen. De aceea, trăgînd maximum de învățăminte din activitatea pe prima lună a anului, nu există acum sarcină mai importantă pentru comuniști, pentru colectivele din întreprinderile care au înregistrat restanțe în luna ianuarie, decit aceea de a recupera grabnic orice rămînere în urmă, dc a realiza ritmic planul de producție la toate sortimentele, corespunzător cerințelor reale ale economiei naționale.

Din fabrici și institute, 

de pe șantiere și ogoare

E33EHS 
RĂSPUNDERE ȘI 

PROMPTITUDINE 
în încheierea și respectarea 

contractelor economiceNumitorul comun al mai multor corespondențe sosite în ultima vreme la redacție a impus abordarea,- in cadrul dialogului nostru de azi cu cititorii, a unui subiect cu implicații deosebite asupra desfășurării normale, ritmice a activității productive : aprovizionarea tehnico-materială cu materii prime, materiale și piese de schimb. Pe bună dreptate, semnatarii acestor scrisori menționează că realizarea ireproșabilă, ritmică și la parametrii maximali, a planului pe acest an este de neconceput fără încheierea grabnică și respectarea in întregime a contractelor, a obligațiilor asumate, fără livrarea la termenele stabilite, î,n cantitățile și de calitate corespunzătoare, a materiilor prime și materialelor necesare.
Din Piatra Neamț, o scrisoare expediată de tov. Virgil Demisa, șef serviciu aprovizionare-desfacere de la I.I.L. „23 August", ne semnalează că, din lipsa 

a 2 000 mp lac pe suport șifon, pe care trebuia să-1 livreze fabrica de mase plastice „Victoria" din Țimișoara, unitatea întimpină serioase greutăți în realizarea unor produse pentru care au fost încheiate contracte la export. „La 25 februarie 1972, conform metodologiei de lucru — se arată in cuprinsul scrisorii — am înaintat fabricii „Victoria" comanda nr. 17 pentru cantitatea de 2 000 mp. La 5 martie 1972, fabrica ne comunică cu adresa 8 085/831 că ne-a luat în evidență și că urmează să ne trimită contractul. Neprimind nici un răspuns, la 30 septembrie 1972 solicităm din nou, prin adresa 12 003, trimiterea contractului. Nici de această dată însă nu ni s-a dat un răspuns. In luna noiembrie m-am deplasat la Timișoara, unde ni s-au dat asigurări ferme că vom primi, in cel mai scurt timp, contractul. Am așteptat pînă la 15 decembrie cind, prin telexul 2631, am făcut un nou apel. Zadarnic insă. Iată de ce ne-am gîndit să vă solicităm sprijinul, cu speranța că prin rîndurile pe care le veți publica veți reuși sa-i treziți pe tovarășii de la fabrica „Victoria" din birocratismul acut în care se află". După cum vedeți, tov. Demisa, am ținut cont de dorința dv. publicînd cîteva rinduri din scrisoarea pe care ne-ați trimis-o. Faptele semnalate denotă o flagrantă ignorare a prevederilor le* gale în acest domeniu, lucru cu atît mai grav, cu cit implicațiile se răsfring asupra nerealizării unor produse destinate exportului. In speranța.că aceste rinduri vor fi recepționate atit de fabrica „Victoria" din Timișoara, dt și de Grupul industrial de mase plastice-București, solicităm un răspuns urgent în legătură cu măsurile ce s-au luat pentru lichidarea grabnică a acestei anomalii păgubitoare.
Oaltă scrisoare, de data aceasta din Buzău, de la tov. N. Popescu, relevă o situație contrară celei de mai sus. „Anul trecut, în luna august — ne scrie corespondentul — la depozitul central Simileasca, aparținind I.C.M.J.-Buzău, au fost primite 16 bucăți stîlpi electrici centrifugali, expediați de întreprinderea de construcții metalice și prefabricate București, cu avizele de expediție 13 048 din 31 iulie 1972 și, respectiv, 13110 din 4 august 1972". Pînă aici toate bune, numai că, așa cum aflăm în continuare „acești stîlpi nu au fost comandați de I.C.M.J.-Buzău și deci nu-i aparțin. Mal mult, s-a luat legătura cu I.R.E.P.-Buzău și cu I.C.R.-Buzău, cărora se părea că Ie aparțin stîlpii, dar ambele instituții au răspuns negativ". Ne cereți să găsim o soluție pentru a vă scăpa de cei 16 stîlpi electrici care blochează o importantă suprafață din spațiul de depozitare. Greu lucru, la fel ca și stîlpii care vă încurcă ! Nu vă impacientați însă. Trimiteți, eventual, expeditorului filantrop — I.C.M.P.- București — actele însoțitoare și scrieți, cu litere mari, ca să vadă : „adrisantui necunoscut". Mai faceți apoi un efort și anunțați și organele de control financiar, așa ca să facă cunoștință cu furnizorul distrat
Ziarul nostru, relatînd nu demult despre flurom, o nouă creație a cercetătorilor noștri, care asigură reducerea substanțială a consumului de cocs, arăta că în unele ministere interesate nu se acordă întreaga atenție pregătirii condițiilor pentru extinderea utilizării procedeului la capacitatea lui reală. Recent, în redacție ne-a parvenit răspunsul Ministerului Aprovizionării Tehnico- Materiale și Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe, semnat de dr. ing. A. Constantlnescu, director adjunct la Direcția normării consumurilor și stocurilor. In care se arată că „întrucît majoritatea uzinelor d;n cadrul M.I.M. și M.I.C.M.G. au manifestat unele rezerve asupra calității pieselor turnate din fontă elaborată cu flurom, s-a considerat necesară lărgirea domeniului experimentărilor. In cazul în care experimentările prevăzute a se încheia în cursul trimestrului I a.c. vor demonstra netemeinicia rezervei manifestate asupra eficienței fluromului, urmează a se asigura fabricația a 20 000—30 000 tone flurom în acest an. In acest scop, am analizat împreună cu C.S.P. și M.E.F.M.C. posibilitatea introducerii în planul de producție pe 1973 al M.E.F.M.C. a cantității de flurom prevăzute, stabilind măsurile necesare. Este evident că, în aceste condiții, nu puteau fi emise comenzi, cu atit mai mult, cu cit s-ar putea ca fabricația fluromului să se facă în altă fabrică decit la «Record»-Sibiu, unde producerea celor 2 000 tone necesare experimentărilor se face peste planul de producție și cu o aprovizionare tehnico-mate- rială organizată ad-hoc“. Reținem și subliniem temeinicia răspunsului, deși ultima sa parte nu lasă totuși să se întrevadă clar cine va produce, in final. întreaga cantitate de flurom. Cu totul inexplicabilă este tăcerea celorlalte ministere interesate, de la care așțeptăm un răspuns concret cu privire la stadiul in care se află experimentarea fluromului și a măsurilor ce se impun pentru valorificarea rapidă a acestei valoroase soluții tehnice. Aceasta, întrucît, orice tergiversare echivalează, de fapt, cu pierderea unor însemnate cantități de cocs, care, prin aplicarea noului procedeu, puteau fi economisite.
Incepind din luna august anul trecut și pînă în prezent — arată în scrisoarea sa ing. Ilie Moraru, de la sectorul de mecanizare și transporturi forestiere din Craiova nici unul din cele 24 de utilaje grele preluate de la Trustul mecanizare a agriculturii Dolj și destinate pregătirii terenurilor pentru împădurire nu a lucrat la întreaga sa capacitate. Din această cauză, pierderile financiare s-au ridicat la peste 500 000 lei. Explicația ? Lipsa motorinei și a pieselor de schimb. Credeam că. incepind din acest an, lucrurile se vor schimba, dar iată că și in prima lună, din lipsă de piese de schimb , și de motorină, colectivul nu-și va putea realiza sarcinile de producție. Am intervenit la combinatul de exploatare și industrializare a lemnului de care aparține sectorul hostru și la M.E.F.M.C, în speranța că această problemă va putea fi rezolvată, dar de aici ni s-a răspuns că M.A.I.A.A. refuză să aprobe cotele de motorină, ulei și piese de schimb aferente acestor utilaje". Nu știm ce calcule au avut în vedere cei care au luat o asemenea hotărîre. știm in schimb că. consecințele acestei măsuri sînt d-osebit de păgubitoare atît pentru colectivul sectorului de mecanizare <și transporturi forestiere, care nu-și realizează planul la aceste utilaje, cit, mai ales, pentru economia națională, care este lipsită de aportul acestor utilaje. î.n care s-au investit sume importante de bani. Considerăm — se arată în scrisoare — că aceste rinduri vor avea influența cuvenită acolo unde trebuie. Da, tovarășe inginer, sperăm și noi că apelul dv. va avea ecoul cuvenit. Și cu cit va fi rezolvată mai repede problema, cu atît mai bine.

Constantin DUMITRU
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„ANUL
COPERNIC"La 19 februarie a.c. se Împlinesc 500 de ani de la nașterea genialului astronom N. Copernic, a cărui operă capitală — apărută în 1543 „Despre mișcările de revoluție ale sferelor cerești" — a însemnat o piatră de hotar între lumea evului mediu și lumea modernă deschisă de Renaștere. Fondator al astronomiei moderne, inițiator al primei revoluții științifice, Copernic a des- • chis, prin critica intransigentă a tradiției scolastice, 

a dogmei și a evidențelor necontrolate ale simțului comun, o cale urmată de alți mari reformatori ai științei.Dovedind netemeinicia concepției geocentrice a lui Ptolomeu (care așeza Pămîntul nemișcat în centrul universului), el nu numai că a dărîmat această teorie astronomică falsă, sacrosanctă pentru conservatismul teologic, dar a produs o spărtură iremediabilă în mentalitatea evului mediu, care con- «sidera omul In centrul universului, cunoașterea ca un act de revelație și supunerea oarbă în fața autorității și a dogmei ca suprema virtute. Doctrina heliocentrică a sistemului planetar, pe care a inițiat-o și a fundamentat-o Copernic prin calcule și observații, avea să fie continuată și completată de urmașii săi: Kepler (1571—1630), Galileu (1564—1642) și apoi de marele Newton (1642— 1727), care i-au dat forma definitivă și explicația fizică. Concepția sa despre „sistemul' lumii" mai era Insă întunecată de unele rămășițe din vechile prejudecăți ale mișcărilor circulare uniforme și ale unui univers „ limitat de „sfera stelelor fixe". îndepărtând considerabil această ultimă sferă, Copernic însuși a dat elemente care i-au dus pe urmașii săi Thomas Digges (1545—1595), și mai ales pe Giordano Bruno (1548—1600) la ideea universului nesfirșit, a Soarelui ca o stea între stele și a Pămîntului ca una dintre planetele locuite ale universului.Inițiator al unei ample mișcări de eliberare a științei de dogmă — opera sa 
a fost pusă la Indexul cărților interzise de Inchiziția catolică în 1616, unde a rămas pînă în 1835 —Copernic a aruncat să- mînța fertilă a unor mari idei ce se resimt și azi. în zilele noastre; >■ atitudinea astronomilor de a nu căuta explicația fenomenelor observate în Galaxie printr-o poziție privilegiată a Soarelui în Galaxie, sau a Galaxiei in univers își trage paternitatea de la el.Protagonist al unei mișcări de eliberare a gindi- rii de sub povara dogmelor șl misticismului — ce va duce mai tîrziu la concepția materialistă despre lume a timpurilor moderne — Copernic era o personalitate multilaterală, complexă. A studiat la Cracovia și în Italia, la Bologna, Padova și Ferara, astronomia, dreptul canonic, medicina. A trăit o mare parte a vieții sale în orășelul Frombork, așezat pe estuarul Vistulei, unde era canonic al catedralei. Contemporanii apropiați l-au cunoscut ca medic priceput în afara preocupărilor sale astronomice oontinue, impunîndu-se printr-o activitate socială intensă, legată de stabilirea și ajutorarea colonilor din zonele devastate de război, de inițierea unor lucrări edilitare, de preconizarea unor măsuri monetare antiinflaționiste, de organizarea apărării cetății Olsztyn împotriva cavale

rilor teutoni și apoi de tratative diplomatice cu a- ceștia etc. Exemplu de om de știință dovedind și un înalt patriotism, trăind în mijlocul problemelor și nevoilor colectivității din care făcea parte, cărora le răspundea cu toată solicitudinea, Copernic transmite în timp spre noi un mesaj omenesc de o mara actualitate.Sint citeva din considerentele care au făcut ca actuala aniversare — care va avea loc în întreaga lume, sub egida UNESCO — să fie marcată prin numeroase manifestări, in tot cursul anului 1973, devenit „Anul Copernic". Polonia, patria marelui om al Renașterii, este în fruntea acestor manifestări, din care multe au un larg caracter internațional.La noi, anul trecut, a luat ființă un comitet pentru sărbătorirea a 500 de ani de la nașterea lui N. Copernic, care cuprinde reprezentanți de frunte ai Academiei Republicii Socialiste România, Academiei de științe sociale și politice, ai Ministerului Educației și Invățămîntului, ai C.N.Ș.T., ai Consiliului Culturii și E- ducației Socialiste, ai Institutului român pentru relații culturale cu străinătatea, ai Comisiei naționale pentru UNESCO, ai Comitetului național român de astronomie etc. Comitetul are sarcina să stabilească un program unic al manifestărilor din țară dedicate sărbătoririi lui Copernic. Astfel, pentru a marca data nașterii marelui savant al Renașterii, se organizează de către u- nitățile reprezentate în comitetul de sărbătorire un simpozion „Copernic", Ministerul Educației și Invă- țămîntuiui, care este unul dintre inițiatorii acestor manifestări, va organiza conferințe și simpozioane științifice la facultățile de matematică-mecanică despre viața, și opera lui Copernic, precum și expuneri pe această temă, la unele licee din țară. Societatea de științe matematice, împreună cu Comitetul național de astronomie, are în planul de activitate o conferință dedicată marelui savant, ca și Observatorul astronomic din Capitală al Academiei, iar Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor va emite un timbru comemorativ „Copernic".La rîndul său, Consiliul Culturii și Educației Socialiste a cuprins în planul său de activitate organizarea unor simpozioane „Copernic" în mai multe orașe din țară, expuneri festive la observatoarele și complexele astronomice populare (la București, Baia Mare, Constanța), conferințe și simpozioane la universitățile populare, organizarea unei expoziții itinerante „Copernic" în mai multe orașe din țară.Comitetul de Stat al Radioteleviziunii Române a inclus în programele sale— de radio și televiziune— numeroase emisiuni dedicate vieții și operei marelui savant ; la universitatea radio, la emisiunile de știință, la emisiunea „Medalion T.V." etc. Sint citeva dintre acțiunile care, peste hotare și în țară la noi. cinstesc în mod deosebit memoria acestui fiu de seamă al poporului polonez, care, prin opera sa, a contribuit atît de hotă- rîtor la eliberarea spirituală a omului modern.
Prof. dr. doc.
Călin POPOVIC1 
președinte al comitetului 
de sărbătorire

A apărut nr. 6 al revistei 
„TRIBUNA ROMÂNIEI11

Din sumar:Trei nume românești în panteonul universal — Dimi- trie Cantemir, Gheorghe Lazăr, Gheorghe Țițeica ; România și colaborarea monetară internațională — de Florea Dumitrescu, ministrul finanțelor ; Porțile de Fier — amplu reportaj ilustrat despre consecințele pe plan geografic și uman ale marii construcții ; ultimele noutăți arheologice, muzeistice, de arhivă despre Vlad Țepes ; un medalion al scriitoarei Martha Bibescu.Revista mai cuprinde reportaje, comentarii, informații despre carte, plastică, disc, teatru, film, arhitectură, sport, gastronomie, prezențe românești pe glob, corespondență cu cititori de peste hotare.16 pagini bogat ilustrate, in două culori.în cadrul aceluiași număr, revista a difuzat o ediție specială pentru cititorii din Australia și Noua Zeelandă.
Acțiuni ale Comitetului național 

pentru UNICEFîn cadrul unei recente ședințe plenare, Comitetul național român pentru UNICEF a analizat activitatea desfășurată în cursul anului trecut și a dezbătut planul de activitate pe anul in curs.Și în acest an, Comitetul național român pentru UNICEF continuă să-și aducă contribuția la activitatea Consiliului Național al Organizației Pionierilor și a organizațiilor instituțiilor internaționale specializate in problemele educației copiilor. Din inițiativa comitetului național va fi lansat, în paginile revistei

„Cutezătorii", un concurs de întrebări și răspunsuri pe tema „Pretutindeni trăiesc copii". Vor fi selecționate o serie de desene realizate de școlari, care urmează să fie expediate pe adresa UNICEF.La București și în alte mari orașe ale țăriie Comitetul național român pentru UNICEF . va deschide o expoziție cuprinzînd desenele distinse cu premii și mențiuni la ultima ediție a concursului artistic internațional „Bucuriile primăverii pe cinci continente".

Ieri, în Capitală s-a deschisSALONUL NATIONAL Al CÂRTII

Prietenii cărții și-au dat din nou întâlnire, ieri; în Capitală, la sala Dalles, unde a fost inaugurat Salonul național al cărții, aflat la cea de-a treia ediție. Miile de volume prezentate în standurile și pe panourile expoziției — cărți de ideologie, economie, literatură beletristică și științifică etc. — constituie o veritabilă vitrină a spiritualității noastre.La festivitatea de deschidere au participat Mihnea Gheorghiu, președintele Academiei de Științe Sociale și Politice, Ion Dodu Bălan, vicepreședinte al Consiliului Culturii și Educației Socialiste, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe, directori de edituri, alți oameni de cultură, un numeros public.Au fost prezenți atașați culturali și de presă ai oficiilor diplomatice din București, corespondenți ai presei străine.Au luat cuvântul Zoe Dumitrescu- Bușulenga, vicepreședinte al Academiei de Științe Sociale și Politice, Mircea Sîntimbreanu, directorul Direcției lite- rar-editoriale din Consiliul Culturii și Educației Socialiste, și Constantin Chi- riță, secretar general al Uniunii Scriitorilor.Cei prezenți s-au oprit cu un legitim sentiment de mândrie în fața standului care prezintă lucrările tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, apărute în țară și peste hotare, sinteză a operei secretarului general al partidului, a politicii interne și externe a P.C.R. și a statului român, expresie a aportului creator la dezvoltarea teoriei marxist-leniniste.Timp de nouă zile, publicul va putea

lua cunoștință de creșterile calitative înregistrate în domeniul editării cărții românești de către cele 25 de edituri din Capitală și din țară. Din cele 3 690 titluri de cărți livrate librăriilor in 1972, într-un tiraj de peste 69 700 000 exemplare, salonul expune 2 500 volume din toate tematicile.între manifestările prilejuite de salon, amintim ciclul tematic „Autori- editori-cititori" ; rețin atenția lansarea volumului „Miorița", a colecției de lirică universală „Poesis", „Ziua Editurii politice", „Dialog cu cititorii", o dezbatere avînd ca temă lirica patriotică etc. Salonul va acorda pentru prima oară „Premiul publicului" pe baza unui sondaj de opinie efectuat printre vizitatori, autorului și cărții care vor întruni cele mal multe opțiuni. Alte premii și distincții vor fi oferite în cadrul concursului „Cele mai frumoase cărți ale anului 1972".Pe lingă aceste manifestări, salonul oferă date de ansamblu asupra circulației cărții românești in lume, coeditări- lor realizate cu un număr de 43 firme de peste hotare, traducerilor de carte românească în diverse limbi, exportului de carte și relațiilor de colaborare dintre editurile noastre și circa 1 500 asemenea instituții din lumea întreagă.Demn de relevat este faptul că prezenta ediție a acestei vaste vitrine a cărții românești prilejuiește largi contacte între lucrătorii din domeniul editării și difuzării cărții, între autori și cititori, acțiuni menite să apropie tot mai mult cartea de public.
G. CUIBUȘ

Relulnd jurnalul unor romane, într-o primă parte și într-o formă lipsită de artificiul datărilor forțate, Caietele Princepelui (Editura Dacia) este în fond o carte independentă de cele sorise până acum de autor, puțind fi citită fără vreo referință la opere apărute sau Ia cele viitoare, al căror nucleu virtual poate fi, de altfel, cu ușurință circumscris. Este vorba în Caiete de ipostazierea autorului în personaj, așa cum mărturisea într-un interviu recent, socotind specia jurnalului că pe o formă de compunere a biografiei în funcție de proiectul existențial. Este un tip superior de biografie, neinteresată de anecdotica măruntă și de accident, ci de liniile de forță intelectuale, de modul cum se compun elementele care duc la o- peră, evenimentul real al unei vieți creatoare. Eroul unei asemenea cărți este artistul ca tip, concepind existența ca pe o operă de artă. Personajul Caietelor, în chip paradoxal pentru cei care și-au format o părere definitivă despre autorul Gropii ca despre un scriitor pitoresc, se revelează drept un scriitor livresc, iubind frumusețea plastică de tip clasic. Publicistului incitat, i se substituie, dimpotrivă, scriitorul conștient de imensitatea creației culturale, ucenic Ia măreția operelor durabile. Evoluție contradictorie, poate ? Nu s-ar spune ; mai degrabă înțelegere dialectică, din varii puncte de vedere, a unor realități mai complexe decit atitudinea semidoctă a unor admirații fără măsură. S-ar putea reproșa actualelor Caiete că sint încă stufoase, o aglomerare de date, uneori neprelucrate decit prin punerea lor în pagină. Eugen Barbu este posesorul unui apetit cultural de tip căli- nescian, fără a realiza însă întotdeauna și tăietura directă, acuratețea comentariului și forța de generalizare a divagărilor subtile din eseistica autorului Sensului clasicismului. Este multă materie în Caiete, animată’ adesea de ochiul pătrunzător al scriitorului, de capacitatea lui indiscutabilă de a sesiza viața aceea secretă a lucrurilor și substanța realității. Edificiul său este desigur neterminat și de la asemenea disponibilități neobișnuite, de la o asemenea vocație ne putem aștepta în continuare la surprize de mare valoare literară.
V.

Caietele Princepelui este de fapt, o carte delectabilă, încă nepereche în literatura română, cuceritoare prin tonalitate și instructivă pentru orice cititor care vrea să-și apropie un mare prozator..."Din perspectivă imediată, probabil că vom face apel 
la Caiete mai mult pentru 
a cunoaște procesul de creație al romanelor Iui Eugen Barbu, pentru a urmări motivările lor ideale. Și astfel cartea sa este interesantă și necesară, gindindu-ne că fiecare scriitor și fiecare operă sint practic necunoscuți contemporanilor, viața lor

țiunii traduce apetitul pentru absolut artistic al acestui scriitor, in căutarea cu- vîntului expresiv : „Ultima transcriere a Gropii. Un asemenea scrupul pare o extravaganță. Am retras cartea aflată în șpalt pentru că mi se pare pe alocuri inegală. A 13-a oară, ca s-o armonizez 1“ Este probată prin Caiete mai ales căutarea conștientă a unor sensuri ordonatoare, efortul de a determina în cărțile sale elementele unui univers, cultul imaginilor și al rezolvărilor celor mai semnificative. A aștepta mai mult de zece ani pentru a găsi o expresie care să dea
CRONICA LITERARĂ

Eugen BĂRBU:

„Caietele
Princepelui"

(voi. I)

în timp urmînd a sublinia sensurile majore și aspectele cu adevărat semnificative. Orice referință la Groapa, la Facerea lumii sau la Princepele va fi îndatorată acestor Caiete. Cite supoziții putem face de pe acum, în legătură cu sumarul anunțat al întregii serii, ne îndreptățesc să credem că vom a- vea plăcerea de a urmări „istoria" unor împrejurări foarte importante din lumea literară mai recentă și din viața publică a autorului reprezentînd un argument suplimentar pentru caracterul atractiv al cărții.Citeva aspecte care țin de etica scriitorului și de consecvența artei Iui sînt impresionante și pot constitui un exemplu mai ales pentru scriitorii tineri. E- xistă la un moment dat o notă laconică : „A 11-a versiune a Gropii. Parcă-i mai lipsește ceva". O a- devărată obsesie a perfec

Înțelesul major al unor în- tîmplări, a crea mai ales analogia cu realitatea văzută și auzită pentru a verifica deznodămîntul unor destine individuale sînt atitudini pilduitoare, comparabile cu ale marilor u- vrieri ai scrisului, de la noi și de aiurea.
Caietele Princepelui urmăresc, de asemenea, e- voluția atitudinilor literare și sociale ale scriitorului, fiind, cum s-ar spune, și un fel de fișă de observație Ideologică, totul văzut prin ochii celui care a scris ceea ce a scris, fără ostentație, dar nu mai puțin convingător. Eugen Barbu rupe muLte lănci împotriva interpretărilor îngust estetizante sau vulgarizatoare : „După protestele iscate de Groapa, ideea de a mai aduce în scenă iar declasați, iar prefigurări păcătoase ale unei lumi dispărute stârnește nemulțumiri. Dar e lumea mea ! Am trăit prin ea, cine mă

împiedică s-o scot la suprafață 7 Ce vreți dacă așa 
a fost ? 1 De ce să ne ferim fața de la dogorile pestilențiale ! Nu e mai bine să ne întrebăm cine a îngăduit o astfel de lume 7 Nu este ăsta mesajul pe care critica literară îl caută cu limba scoasă prin cărțile mele 7“O dorință de purități morale, de rigoare a raporturilor umane, o emoționantă pledoarie pentru socialism sint prezențe dominante în jurnalul lui. Eugen Barbu. Ele justifică de altfel și înverșunarea polemică, discernabilă în subtext. Ca și altădată, Eugen Barbu nu se luptă cu persoane, ci cu moravuri care i se par a fi atributele unor anumite persoane. Incriminații n-au dbcît să nu fie așa cum arată autorul că sint, pentru a nu mai exista nici o problemă. A pune întrebări și a cere socoteală acolo unde crede că este cazul reprezintă însă menirea cea mai de seamă a scriitorului angajat. Autorul Gropii formulează un crez militant, plin de generozitate și convingere: „Aavea o a- titudine, da, dar asta o poți face, cred unii, numai în recluziune, abstras de la convențiile sociale, ca profet sau ca sihastru, scriind numai pentru inițiați. Eu nu am reușit totuși să mă gândesc niciodată la artă în afara celorlalți, mi se pare că e mai decent să mănânci cu martori decît să faci artă singur. A nu împărtăși, a nu modifica pe alții, a ține discurs norilor, ce absurd..."Caietele Princepelui este o carte despre care se poate discuta mult și cu folos. In literatura română există puține cazuri fericite tind marii scriitori au ținut jurnale, și genul nu este în generaj prea bine reprezentat la noi. Cu atît mai mult comentarii și alunecări de fantezie, note de lectură și itinerare spirituale de bogăția și autenticitatea celor revelate de Eugen Barbu.Se cuvine la sfîrșit un cuvînt de prețuire pentru excepționala condiție grafică a volumului. împletind sugestia rafinată a vignetelor scoase din cărțile evului de mijloc și culoarea discretă cu punerea în pagină modernă. Este evident că apariția Caietelor Princepelui B-a înscris ca unul din evenimentele editoriale ala a- nului.
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cinema

• Nunta de piatră j CAPITOL — 
9,30; 11,45; 14; 16; 18,15; 20,30.
• Căldura miinilor tale : CEN
TRAL — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.30.
A Anul carbonarilor :
8,30; 11; '.7", /
• Maria Stuart :
— 8,30; 11;
• E o poveste
— 18,15; 20,30.
A Ursul Yogi :
11,15; 13,30; 16, 
18; 20.
A Pe aripile vîntului g PATRIA
— 10; 14,30; 19,15.
• Zestrea : BUZEȘTI — 15,30; 18;
20.30, MIORIȚA — 10; 12,30; 15;
17,30; 20, ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE 
POPOARE — 15,30; 18; 20,15.

FESTIVAL
13,30; 16; 18,30; 21.

LUCEAFĂRUL
13,30; 16; 18,30; 21. 

veche : LUMINA

LUMINA 
VIITORUL

A Poliția mulțumește j SCALA — 
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21. BUCU
REȘTI — 8,45; 11 ,15; 16; 18,45;
21, FAVORIT — ; 11.30; 13,45;
16; 18,15; 20,30.
a Lupul mărilor ; Răzbunarea g 
DOINA — 17; 20,15; CRÎNGAȘI —, 
15,30; 19. '
@ Program de desene 
pentru copii : 9,30; 11, 
pentru un suris — 13, 15 
A Războiul lui Murphy ; 
DIA — 8,45; 11; 13,30; 
20,45, MODERN — 9;
16; 18,15: 20,30.
© Legenda lui Rustam : AURORA 
— 9,30; 11,45; 15,30; 18; 20,30.
© Domnului profesor, cu dragos
te : FEROVIAR — 9: 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,30, EXCELSIOR —
8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, FLA
MURA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30.
© Quelmada : GLORIA — 8,30;
11; 13,30; 16; 18,30; 21, TOMIS — 
9; 11,45; 14,30; 17.15; 20,15.
a Fortăreața ascunsă — 18,45. 
KUrle Wampe — 20,30 : CINEMA
TECA (sala Union).

animate 
Călătorie 

: DOINA. 
MELO- 

16: 18,30; 
11,15; 13,30;

• Explozia : BUCEGI — 15,45; 18;
20.15, FLOREASCA — 15,45; 18,15; 
20,30.
A Filiera i GRIVIȚA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30, VOLGA — 

"9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,30,
ARTA 10; 12,30; 15,30; 18; 20,15.
• Vara bărbaților : UNIREA — 
16; 18; 20.
A Micul om mare : DACIA — 
9,30; 12,15; 15; 17,45; 20,30, GIU- 
LEȘTL — 10; 15,30; 18; 20,30.
A Bariera : PACEA — 15,45; 18; 
20, COSMOS — 15,30; 18; 20,15.
• Seceră vintul sălbatic : LIRA
— 15,30; 18; 20,15.
a Frumos, onest, emigrat în Aus
tralia : DRUMUL SĂRII — 15,30; 
18; 20,15.
© Am încălcat legea : FEREN
TARI — 16; 18; 20, PROGRESUL
— 15,30; 18; 20,15.
a Casa de lîngă calea ferată : 
MUNCA — 16; 18; 20.
A Vacanță Ia Roma g COTRO- 
CENI — 15.30; 18; 20,15.
• Marea evadare : FLACĂRA — 
15,30; 19.
A Joe Hill î RAHOVA — 15,30; 18;
20.15.

r

r

i
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SI

a Filarmonica de stat „Georga 
Enescu“ (la Ateneul Român) : 
Concert pentru elevii liceelor din 
Capitală — 11.
A Opera Română : Răpirea din 
serai — 11; Ion Vodă cel Cumplit
— 19.
• Teatrul de operetă : Spune Ini
mioară, spune — 10,30, ” 1 
țiganilor — 19,30.
A Teatrul Național „I. 
giale“ (sala Comedia) : 
re pe lampă — 10,30, Coana Chi- 
rița — 15,30, Dulcea pasăre a ti
nereții — 20, (sala Studio) : Des
pre unele lipsuri, neajunsuri și 
deficiențe tn domeniul dragostei
— 10,30, Iadul ?i pasărea — 15,30; 
A doua față a medaliei — 20.
A Teatrul de comedie : Preșul — 
10,30, 15; Mutter Courage — 20.

Voievodul

L. Cara- 
Un flutu-

• Teatrul ț,Lucia sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu M&- 
gureanu) : O scrisoare pierdută 
— 10; Leonce și Lena — 15, Un 
tramvai numit dorință — 30, (sala 
din str. Al. Sabia) : Anunțul la 
„Mica publicitate* — 10, Va
lentin și Valentina
o Teatrul Mic : Balul absolven
ților — 10,30; Pisica sălbatică — 
19,30.
A Teatrul „C. I. Nottara* (sala 
Magheru) : Bună, seara, domnule 
Wilde — 10; Adio Charlie — 15,30, 
Omul care... — 19,30, (sala Stu
dio) : Bărbați fără neveste — 16, 
Gaițele — 20.
© Teatrul Giulești : Vassa Jeles- 
nova — 10; ...Eseu — 19,30.
® Teatrul evreiesc de stat : Culo
rile nemuririi — 19,30.
e Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) ; Revista are 
cuvîntul — 15,30; 19,30, (sala din 
Calea Victoriei nr. 174) : Trăsnl- 
tul meu drag — 11; 19,30.
A Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" : Crizanteme mu
zicale — 10; Într-un ceas bun I — 
19,30.

ao.
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Zece ani de „Cinema"Consemnăm apariția nu- , mărului 1/1973 al revistei „Cinema" din două motive: pentru că cele 64 de pagini ale sale au un conținut bogat și interesant, de actualitate, răspunzînd prin ținută publicistică și relief grafic exigențelor unei reviste de informație și cultură cinematografică; și pentru că numărul recent apărut — al 121-lea de la înființarea revistei — marchează împlinirea unui deceniu de existență a acestei publicații, care, de-a lungul anilor, și-a dobîndit o îndreptățită popularitate în rîndurile unor cercuri largi de cititori.
„Să facem totul pentru 25 

de filme pe an, pentru 25 
de filme de calitate !“ — interviul colectiv cu care se deschide sumarul noului număr prezintă, sub semnătura directorilor celor patru Case de filme, certitudinile, proiectele și perspectivele . cinematografiei naționale ' pentru anii ’73 și '74. Retrospectiva „10 ani in 
zece pagini" trece in revistă momentele importante ale evoluției cinematografiei noastre privită în contextul evenimentelor cinematografice ale ultimului deceniu, cu adnotări care reliefează etapele calitative parcurse de filmul românesc în intervalul respectiv.Circumscrierea în actualitate este, în general, spe-

cifică diferitelor rubrici ale revistei — și menționăm : cronicile și comentariile pe marginea filmelor „Explozia" și „Zestrea" ; intervențiile grupate sub titlul „La ordinea zilei, filmul 
politic" ; articolul „Filmul 
acuză? Acuză!" publicat în rubrica „Epoca noastră", sau „Opiniile" semnate de colaboratori ai revistei și intitulate : „Protest împo
triva izolării", „Cum se 
explică moda serialului", 
„Vestitorul" etc. Funcția social-educativă a artei este un criteriu folosit, in paginile revistei, in analiza fenomenului cinematografic românesc și universal, ca și în abordarea unor aspecte ale programelor de televiziune ori ale activității cinematecii ș.a.Intrată în cel de-al unsprezecelea an de activitate, revista „Cinema" are un cuvînt important de spus în răspîndirea culturii cinematografice, în formarea unui public exigent, sensibil la valorile autentice ale celei de-a șaptea arte. Experiența acumulată în a- ceste direcții în cei zece ani de existență îndreptățește credința că „Cinema" va ocupa un loc din ce în ce mai marcant și mai activ în viața noasțrâ cinematografică, în dezbaterea principalelor probleme, de fond, ale afirmării unei școli cinematografice românești.

Proze cu arome 
de cafeneaO minimă experiență de viață și o cultură insuficient asimilată își pun amprenta pe schițele lui Andrei Popescu-Drumuri, reunite sub titlul voit metaforic Mugurii de foc (Ed. Albatros).Teritoriul copilăriei refuzate, explorat în maniera lui Alain Fournier, lumea simbolistico-folclorică (Lu-

pii însetați, Stîncile nebunei), calchiată după povestirile lui Vasile Voiculescu, nu fără o oarecare autenticitate in Fîntina cu leac, logica mecanismelor și a sentimentelor mimată după lecturi existențialiste (Sentimentul de a trăi, Absurdul femeilor, Totul curge, Fără sens, Dimineața a- prind luminile) sint în ge

nere direcțiile în care se exersează Andrei Popescu- Drumuri. Nefixat încă la o formulă, ceea ce ar fi și greu pentru un debutant, insuficient clarificat asupra specificității prozei, autorul oferă crochiuri ale unei epici ce se vrea originală, fiind în realitate precară artistic. într-un asemenea caz ar fi greu de a aproxima apăsat o promisiune. Mereu în căutare de modele, scriind după rețeta ultimelor lecturi, destul de întimplătoare și cam e- clectice, autorul riscă să-și amine un drum propriu. Oscilînd între metaforă, nu o dată stingace, și observație, destul de săracă, rezultatul e un produs inconsistent.Eroul titular, Adrin, tinăr dezabuzat precoce, insuficient motivat sub acest aspect, manifestă o disponibilitate erotică aproape dezarmantă. „Victimele" sale se numesc Alin, Nin, Nor, T., Claudia ș.a.m.d., totul într-o devălmășeală și o convenționalitate de o stridență izbitoare. „Greața" înțeleasă ca o stare epidermică pare a-i alimenta stările sufletești. Nici măcar coniacul, consumat cam mult prin unele proze și devenit un fel de personaj central, nu poate alunga o „singurătate" comod confecționată : „Coniacul nu mai avea tărie și el bea pahar după pahar, așteptind să se facă ziuă ca să-și reia sentimentele pe care le avusese în dimineața trecută" (p. 30). Prietenii eroului se vor și ei angoasați, vidați existențial : „Sînt singur, îngrozitor de singur... eu nu mă regăsesc in nimic... viața de acum mă sufocă, îmi distruge tot ce era mai inalterabil..." (p. 83). înansamblu, schițele par o aglomerare de banalități transcrise fără clipire : „Viața mi se pare o mamă vitregă a copilului devenit matur" ; „Ce diabolic dar al naturii e femeia" ; „... poate că s-a uitat că mai exist și eu pe undeva, infim și singur in univers"

etc. etc. în fața unor asemenea fraze deconcertante prin stereotipie și sărăcia miezului te întrebi de unde
atîta dezgust cu arome de coniac și cafenea ?

George GIBESCU

Reevaluări necesare 
ale unei colecții 

de largă circulațieColecția de lucrări „Pentru părinți", apărută in E- ditura didactică și pedagogică, se află la capătul a două decenii de apariție.Primele concluzii pe care retrospectiva le prilejuiește vizează sporirea ponderii lucrărilor românești, tratînd probleme strins legate de realitățile pedagogice din țara noastră, ca și creșterea continuă a numărului de titluri și a tirajului, diversificarea aparițiilor pe direcțiile esențiale ale practicii pedagogice, aflată în plin proces de perfecționare. In esență, este vorba despre o nouă orientare a literaturii pedagogice din țara noastră, care, după o perioadă de împrumuturi sau de palide comentarii pe marginea cîtorva cazuri sau subiecte luate din literaturi străine, revine la preocuparea ei legitimă, cu o strălucită tradiție, de a sprijini cu lucrări originale procesul complex da pregătire multilaterală a tinerelor generații.De aceea, aproape toate lucrările apărute pînă acum au drept scop esențial să-i îndrume pe lectorii-părinți a se alătura școlii, celorlalți factori educativi, in vederea pregătirii temeinice și multilaterale a tinerei generații pentru muncă și viață. Cărțile care a- duc sugestii despre felul cum să ne ajutăm copiii la învățătură, cele referitoare la diferite activități distractive complementare studiului, o recomandările pentru alcătuirea bibliotecii copiilor sau delimitarea căilor și posibilităților optime, la îndemina familiei, în orientarea profesională

a copiilor, cărțile dedicate prezentării climatului educativ in familie, abecedarul părinților sau, pur și simplu, însemnările unui tată — toate se constituie în recomandări , practice, prin semnificațiile lor, îi a- jută pe părinți in adoptarea celor mai potrivite mijloace prin care să intervină în dirijarea evoluției copiilor.Trebuie remarcat însă faptul că lucrările apărute in colecția „Pentru părinți" pleacă de la experiența e- ducării copiilor de vîrstă preșcolară și școlară mică, ignorind în bună parte problematica formativă legată de condiția adolescenților, tinerilor ajunși la anii ma-

joratului. Referirile sporadice la problematica a- dolescenței și, in general, a virstei tinere — mult mai complexă și in nici un caz definibilă ca ieșind din sfera de preocupări a părinților — ni se pare a fi una din lacunele, remedia- bile firește, ale colecției a- mintite. După cum va trebui să-i preocupe mai îndeaproape pe editori raportarea firavă, adesea întimplătoare, a cazurilor și situațiilor descrise la ambianța socială din care fac parte și, din această cauză, enunțarea unor concluzii cu valoare formativă restrânsă, confundarea intențiilor de popularizare cu sărăcirea inadmisibilă a unor idei și procedee semnificative pentru anumite curente și școli pedagogice.Obiectivele sociale implicate în însuși titlul său obligă colecția „Pentru părinți" la necesare reconsiderări de structură și de metodă, pe măsura exigențelor educației comuniste pe care este chemată să o slujească tot mai bine și literatura pedagogică.
Mihai IORDĂNESCU

0 colaborare 
ce se lasă așteptatăT-rei sint, în Capitală, instituțiile de concert care își propun actualmente popularizarea realizărilor interpretative ale tinerilor interpreți, elevi, studenți sau absolvenți ai conservatoarelor : Filarmonica, Ra- dioteleviziunea română și Ateneul tineretului. Să ne amintim numai faptul că in aceste ultime zile au concertat în Sala Studio a Ateneului Român, pianista Victoria Petri și violonistul Mihnea Evian, ambii adu- cind certitudini asupra e- voluției lor ulterioare. Și tot în aceeași sală au fost de curînd audiați, printre alții, pianista Alexandrina Zorieanu, contrabasistul IVofgang Giittler, flautistul

Sorin Vasinca, cu toții reprezentând personalități interpretative distincte ce au evoluat în compania unuia dintre maeștrii artei interpretative de la noi, muzicianul și clarinetistul Aurelian Octav Popa. De asemenea, de curînd, în fața camerelor de televiziune — în emisiunile de tineret — au apărut doi violoniști de solidă formație profesională ca Alexandru Gavrilovici și Tudor Horia, iar, la posturile noastre de radio, in spațiul dedicat tinerilor interpreți, a putut fi audiată tî- năra pianistă Dana Proto- popescu. De fapt, grație acestui aten&u al tinerilor, coordonat de U.T.C. secto

rul 1, au apărut pe podiumul de concert, în vremea din urmă, mulți. foarte mulți tineri înterpreți, dintre care îi amintim pe pianiștii Ina Malarie, Ligla Oancea, Sorin Melinte, Tudor Dumitrescu, Alexandru Preda și alții.Și totuși, deși filarmonica bucureșteană aproape și-a dublat numărul manifestărilor dedicate tinerilor, deși Radioteleviziu- nea le alocă spații (este drept, mai restrânse), deși Ateneul tineretului este a- saltat de interpreți, elevi sau studenți, totuși, acțiunea merită a fi susținută cu mai mult entuziasm și cu o dotare corespunzătoare ; căci sala Studio a A- t.eneului, ca și cea din A- leea Alexandru dispun, în continuare, de cite un pian vechi și defectuos, instrument ce „reușește" să-i in- hibe uneori pe interpreți. In plus, afișajul la Ateneul tineretului este practic inexistent. Ne-am fi așteptat ca la Radioteleviziu- ne, orchestrele simfonică și de Studio să organizeze mai susținut, măcar cite un concert trimestrial a- cordat tinerilor concer- tiști. Și nu este oare firesc ca — alături de popularul concurs de muzică ușoară și populară — televiziunea să organizeze și un concurs deschis tinerilor interpreți de muzică, să spunem, cultă 7 Dat fiirțd faptul că actualmente se desfășoară în țară fazele preliminarii ale Festivalului republican al tinerilor din școlile și liceele de artă, cele trei instituții menționate ar putea iniția o rodnică colaborare în activitatea de promovare. de observare și programare a tinerelor talente. Și poate că în acest sens, conservatorul bucu- reștean — filiera prin care trec aproape toate forțele noastre interpretative — ar putea să organizeze în mod permanent o acțiune de urmărire, de îndrumare in concert a activității tinerilor interpreți.
Dumitru AVAKIAN
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SCÂNTEIA — duminică 4 februarie 1973

Vînătoare organizată pentru 
șefii misiunilor diplomaticeîn numele tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, ministrul afacerilor externe, George Macovescu, a invitat simbătă, 3 februarie a.c., pe șefii misiunilor diplomatice acreditați la București la o partidă de vînătoare, care a avut loc în pădurea Albele din cadrul ocolului silvic Ghimpați, județul Ilfov.Au luat parte : Iosif Banc, Ion Stănescu, Constantin Stătescu și Bujor Almășan.La partida de vînătoare au participat ambasadorii : R. P. Polone — Jaromir Ocheduszko, R. P. Chineze— Cian Hai-fun, R.S.F. Iugoslavia— Iso Njegovan, S.U.A. — Leonard C. Meeker, R. P. Bulgaria — Spas Gospodov, Elveției — A. W. Rap- pard, R. P. Albania — Nikolla Profi, R. D. Germane — Hans Voss, Suediei — Per Otto Rathsman, Iranului— Sadegh Sadrieh, U.R.S.S. — V. I. Drozdenko, Chile — Homero Julio, Cubei — Nicolas Rodriguez, R. F. a Germaniei — Erwin Wickert, Republicii Zair — Bokingî Embeyolo, Marii Britanii — D. R. Ashe, Franței — Francis Levasseur, Indiei —

V. K. Ahuja, Argentinei — J. C. Bel- tramino, Finlandei — Pentti Martin Suomela, Greciei — Aristote Phry- das, R. P. Mongole — Dendeviin Sarav, Italiei — Antonino Restivo, Austriei — Werner Sautter, Japoniei — Masao Kanazawa ; însărcinații cu afaceri ad-interim ai : Irakului — Salah Eddin I. Al-Sheikhli, Columbiei — Alvaro Rocha Lalinde, Belgiei — Lionel de Mey, Braziliei — Jadiel Ferreira de Oliveira, R. P. Congo — Christophe Laban, Pakistanului — M. Akbar Agha, Republicii Africa Centrală — Antoine Roger Bakouzou, R. A. Egipt — Aly Ahmed Aly ; șeful Reprezentanței consulare și comerciale a Spaniei, ministrul Eduardo Casuso ; directorul Centrului de informare al O.N.U., Sayed Abbas Chedid ; reprezentantul permanent al Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, Alexander Rotivaî ; directorul Centrului european al UNESCO pentru învăță- mîntul superior, Manfred Ribbing.La terminarea partidei, ministrul afacerilor externe, George Macovescu, a oferit în pădurea Albele, în onoarea oaspeților, o masă vinăto- rească, care s-a desfășurat într-o atmosferă de cordialitate.
A apărut nr. 3/1973 al revistei

„ERA SOCIALISTĂ"
Sumarul se deschide cu „MESAJUL ADRESAT TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU DE CĂTRE C.C. AL P.C.R., CONSILIUL DE STAT ȘI CONSILIUL DE MINIȘTRI" cu prilejul împlinirii a 55 de ani de viață și patru decenii de activitate revoluționară in rlndu- rile partidului. In continuare sînt inserate articolele : „1973— anul liotărîtor al cincinalului", de DANA VOINEA ; „Afirmarea plenară a democrației economice", de RICHARD WINTER ; „Profilare și specializare in producția agricolă", de N. VELICV ; „Personalitatea umană în socialism", de CALINA MARE, și „Petofi, poet al luptei pentru libertate", de GALFALVI ZSOLT.Articolul intitulat „România— țară socialistă în curs de dezvoltare", de MIHAI DULEA, alcătuiește cuprinsul rubricii „CONSULTAȚII".La .rubrica „DIALECTICA DEZVOLTĂRII SOCIETĂȚII SOCIALISTE", CONSTANTIN BORGEANU semnează articolul „Realitatea socialistă și teoria marxist-leninistă a contradicțiilor dezvoltării".In cadru] rubricii „PAGINI DE ISTORIE", sub semnătura lui GH. I. IONIȚA, este prezentat „Un episod glorios ai luptei revoluționare".Rubrica „ȘTIINȚA-ÎNVAȚA- MINT" este reprezentată în acest număr de articolele „Responsabilitatea științelor sociațe". de ION GOLIAT; „Viața în

optica cuceririlor științei", de BOGDAN STUGREN, și „Orientare și selecție profesională", de ADRIAN MIRZA.Din cuprinsul rubricii „DEZBATERI ȘTIINȚIFICE" rețin atenția articolele : „Obiective ale procesului revoluționar din Spania", de EMILIO QUIROS, și „Pe calea consolidării independenței naționale a Algeriei", de MUSTAFA BOUTAIEB.Articolul „Limitele unei analize a creșterii" (I), de MIHAI FLORESCU, formează conținutul rubricii „CURENTE ȘI IDEI".Rubrica „DIN MIȘCAREA COMUNISTA ȘI MUNCITOREASCA MONDIALA" cuprinde materialul „Să întărim și. mai mult orînduirea socialistă in R.P.D. Coreeană", de KIM IR SEN.Comentariile „încheierea A- cordului cu privire Ia încetarea războiului și restabilirea păcii în Vietnam", de CONSTANTIN FLOREA, și „America Latină : Bătălia pentru independența economică", de CONSTANTIN MECU, alcătuiesc cuprinsul rubricii „VIAȚA INTERNAȚIONALA".în cadrul rubricii „CĂRȚI ȘI SEMNIFICAȚII", revista publică reflecțiile lui VICTOR ATA- NASIU cu privire la „Actualitatea gîndirii eminesciene despre teatru".în încheiere, sumarul cuprinde obișnuitele rubrici „REVISTA REVISTELOR" si „CUVÎN- TU-b CITITORILOR". - ■ -

PAGINA 5

Conferință de presă la Ambasada
Republicii Vietnamului de SudLam Van Luu, ambasadorul Republicii Vietnamului de Sud la București, a organizat simbătă dimineața o conferință de presă.Au luat parte reprezentanți ai presei române și străine, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe. Au participat Constantin Paraschivescu-Bălăceanu, vicepreședinte al Comitetului național de solidaritate cu lupta poporului vietnamez, și alte persoane oficiale.Referindu-se la Acordul de la Paris cu privire la încetarea războiului și restabilirea păcii in Vietnam, Lam Van Luu a arătat că semnarea acestui acord constituie o victorie importantă a poporului vietnamez în lupta sa îndelungată pentru independență și libertate. Aceasta — a adăugat el — reprezintă totodată o victorie a solidarității internaționale a tuturor popoarelor iubitoare de pace și de dreptate din lume, printre care și poporul progresist american. Ea dove

dește în mod elocvent că nu există nici o forță care să poată determina poporul vietnamez să renunțe la lupta pentru cucerirea drepturilor sale naționale sacre. Noua perioadă care s-a creat după semnarea acordului — a spus Lam Van Luu — se caracterizează printr-o luptă continuă pentru respectarea prevederilor acordului.Ambasadorul a exprimat în numele Frontului Național de Eliberare, al Guvernului Revoluționar Provizoriu și al populației din Vietnamul de sud recunoștința sinceră pentru 'ajutorul prețios acordat de P.C.R., de guvernul Republicii Socialiste România și de poporul român. EI a mulțumit, de asemenea, presei române pentru faptul de a fi oglindit în coloanele sale importanța acordului privind încetarea focului și restabilirea păcii în Vietnam. (Agerpres)
Plecarea la Varșovia a ministrului 

apărării naționaleSimbătă seara a plecat la Varșovia generalul de armată Ion Ioniță, ministrul apărării naționale al Republicii Socialiste România, care va participa la ședința ordinară a Comitetului miniștrilor apărării ai statelor participante la Tratatul de la Varșovia.La plecare, în Gara de Nord, au fost prezenți generalul-colonel Ion Gheorghe, prim-adjunct al ministru

lui apărării naționale și șef al Marelui Stat Major, generali și ofițeri superiori.Ău fost de față Jaromir Ocheduszko, ambasadorul Republicii Populare Polone la București, colonel Jozef Pietrzykowski, atașat militar, aero și naval al R. P. Polone la București, și colonel 'A. F. Musatov, atașat militar, aero și naval al U.R.S.S. la București.
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HANDBAL: „Cupa campionilor"

JOC NAI BON IA COPENHAGA DEClT IA TIMISOARA:
»

F. I. F. — Universitatea 8 — 11!La Copenhaga s-a disputat returul meciului dintre echipele F.I.F. Copenhaga și Universitatea Timișoara, contind pentru sferturile de finală ale „Cupei campionilor europeni" la handbal feminin. Jucînd excelent,
handbalistele românce au obținut victoria cu scorul de 11—8 (4—4).învingătoare și în primul joc (scor 13—10), formația Universitatea Timișoara s-a calificat pentru semifinalele competiției, în care va întîlni echipa S.C. Leipzig.

1N AL DOILEA MECI DE VERIFICARE

Echipa reprezentativă — Petrolul 4-0

25 DE AN[ DE LA ÎNCHEIEREA PRIMULW TRATAT 

DE PRIETENIE DINTRE ROMÂNIA Șl U. /?. S. S.

Un document 
al prieteniei frățești 
și colaborării rodnice

PROGRAMUL I

Pre-

U.R.S.S.

programul n

ansam- 
Takara-

Cronica zilei

8,00 Gimnastica pentru toți.
8,15 Pentru sănătatea dv.
8,30 Cravatele roșii. 

10,00 Viața satului.
11,10 Omul și muzica lui ; Serghel

Prokofiev. Oaspeții evocării 
noastre sint : Maia Plisețkaia 
șl Galina Ulanova, pianistul 
Iacov Zack, violoniștii David 
Olstrah șl Mayuml Fujikawa. 
Orchestra simfonică a Filar
monicii din Moscova, dirijor 
Klril Kondrașln, orchestra 
Filarmonicii din Cluj, dirijor 
Emil Simon.
De strajă patriei.
Emisiunea in limba maghia
ră.
Telex. „360 de grade". In su
mar :
„Cupa mondială" la schi 
alpin — coborire bărbați. 
Transmisiune de la St. Anton 
(Austria).
„In lumea somnului" — re
portaj realizat la Tg. Mureș. 
Invitatul emisiunii : George 
Macovescu.
Din nou schi : slalom spe
cial bărbați. Transmisiune 
directă de la St. Anton (Aus
tria) .
Medalion E. G. Robinson.
Un compozitor : Alexandru 
Mandy, trei lnterpreți : Anda 
Călugăreanu, Mihaela Mihai, 
Aurelian Andreescu.
Aventurile familiei Măzga 
(III) — film serial de ani
mație.
Numărul 8702, anul XXXI. 
Spectacolul lumii văzut de... 
scriitorul Ioan Grlgorescu. 
Belgia — „Bruges nemuri
tor".
Film serial pentru tineret : 
„Plerduțl in spațiu". Episo
dul XV — „Circul spațial". 
Publicitate.
Cîntare patriei — concurs co
ral lnterjudețean. Participă 
corul sindicatului C.F.R, Fe
tești, jud. ‘ ■' '
sindicatelor

Ialomița ; corul 
___________ din Constanța; 
corul școlii militare de ofi
țeri activi de marină ,,Mircea 
cel Bătrtn" ; corul Grupului 
industrial chimic Rm. Vîl- 
cea; corul sindicatului Regio
nalei C.F.R. Craiova.

19,30 1001 de seri.
19,30 Telejurnal. • săptămlna po

litică internă șl internaționa
lă în imagini.

30,10 Reportajul săptămînii : „De 
opt ori Lotru". Scenariul și 
imaginea Horla Vasiloni. 
Film artistic : „Stan și Bran 
— oameni orchestră", 
mieră pe țară. 
Spectacol oferit de 
blul „Fetele din 
zuka".
Film documentar : 
— De la planul „GOELRO" 
la cele mal mari hidrocen
trale din lume.
Telejurnal, • Duminica spor
tivă.

11,30 Promenada duminicală, 
închiderea emisiunii de 
prinz.
Eroi îndrăgiți de copii : 
„Dlxy".
Caleidoscop cultural-artistic. 
Studioul muzical : Capodo
pere ale muzicii universale. 
„Arta fugii" de J. S. Bach 
(fragmente din concertul or
chestrei de cameră dirijate 
de Ludovic Baci).
Telex tehnlco-științiflc. 
Film serial „Mannix".

*

***

*
(
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Ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu, a primit o telegramă de mulțumire din partea ministrului a- facerilor externe al Republicii Populare Democrate Coreene, Hă Dam, pentru felicitările adresate cu prilejul numirii sale în această funcție.
★Ieri, Ia Casa agronomului din Capitală, au început lucrările Consfătuirii pe țară a apicultorilor. în cadrul consfătuirii a fost prezentat programul național de dezvoltare a apiculturii pe anii 1973—1980, precum și o serie de referate privind tehnologiile noi de întreținere a albinelor în fermele de tip intensiv, dezvoltarea familiilor de albine in scopul sporirii produselor apicole și a polenizării culturilor agricole.

De la primul meci de verificare — susținut miercuri, în. compania e- chipei de tineret — și pînă la cel, care a avut loc ieri — cu Petrolul' Ploiești — echipa reprezentativă de fotbal a României a înregistrat o creștere atît pe planul intensității jocului, cît și in ceea ce privește ordonarea acțiunilor. Așa se face că, deși Petrolul i-a dat o replică viguroasă și nu mai prejos de aceea a adversarului precedent, totuși, e- chipa națională a cîștigat de astă- dată la scor : 4—0 (1—0). Golurile au fost înscrise în ordine de Troi, Dinu, Iordănescu și Dembrovschi.Formațiile care au fost aliniate de către antrenorul V. Stănescu diferă

întrucîtva de acelea prezentate miercuri (intre paranteze, jucătorii intrați la pauză sau în pursUl reprizei secunde) : Răducanu (Adamache) — Sătmăreanu (N. Ionescu), Boc; Sa- meș, Deleanu (Hajnal) — Dumitru (Beldeanu), Dinu (Bbloni), Dobrin (Dembrovschi) — Troi, Dumitrache (Iordănescu), Lucescu (Marcu).După meci, conducerea Iotului a stabilit pe cei 17 jucători care vor face deplasarea în turneu, urmînd ca Marcu și N. Ionescu, împreună cu alți fotbaliști din lotul lărgit de 25 de jucători, să rămînă în atenția tehnicienilor cu prilejul convocărilor viitoare. Azi dimineață, la ora 10, lotul reprezentativ pleacă pe calea aerului la Paris.

(Urinare din pag. I)toare. Respectiva direcție, cu atribuții precise de control financiar intern, n-a executat nici o revizie financiar-contabilă pe linie de construcții-reparații la A.S.E. in ultimii 25 de ani ! Toate controalele făcute aici s-au limitat numai la sectorul burse, alimente, salarii. Și cu toate acestea, împotriva oricăror evidențe, directorul adjunct Nicolae Lcpădatu, șeful C.F.I., ne-a vorbit despre această „lipsă" a compartimentului pe care-1 coordonează ca despre cel mai normal lucru de pe lume. „Argumentele" domniei sale : „nu avem tehnicieni în construcții" (deși actele fictive le pot descoperi și revizorii), „a- vem multe obiective de controlat" (și, intr-adevăr, A.S.E.-ul era departe 1), „a- vem obiective mai... importante" (argument „forte" : „n-avem timp pentru mărunțișuri"). Mărunțișurile? Ia, acolo niște sute de mii de lei — cel puțin cît se știe la ora actuală.Poate că o astfel de optică 
a primit totuși replica cuvenită ? Poate că „filozofia" acestor „inventatori de motive", care încearcă să acopere lipsurile intr-un compartiment de control financiar, a fost denunțată, combătută ? Să nu anticipăm, totuși, ce a urmat și să mergem, firesc, pe firul lucrurilor.Evident, in stadiul în care se ajunsese se impunea de urgență instituirea unei revizii corespunzătoare, atît la beneficiar (A.S.E.), cit și la constructor (nouă întreprinderi), desfășurată simultan — operațiune care nu putea fi coordonată de- cît de un organ cu competențe universale de control. De aceea, miliția, prin adresa din 21 aprilie și, separat, procuratura, prin adresa din 3 mai 1972, sesizează Direcția teritorială de revizie șl control nr. 19 București a Ministerului dc Finanțe, 
cerindu-i să dispună urgen

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 5, 6 și 7 februarie. în țară : Vremea se menține in general închisă. Se vor

semnala precipitații slabe, izolate. Vintul va sufla moderat. Temperaturile minime vor fi cuprinse intre minus 8 și plus 2 grade, iar maximele între minus 4 și plus 6 grade. Se va produce ceață, mai ales dimineața și seara. La București : Vrempa se va menține în general închisă. Se vor semnala precipitații slabe. Vint potrivit. Temperatura ușor variabilă. Ceață.

Se împlinește astăzi un sfert de veac de la evenimentul memorabil al semnării primului Tratat de prietenie, colaborare și asistență mutuală dintre România și Uniunea Sovietică. Prin înalta lui semnificație, prin deosebita sa însemnătate politică, prin efectele profunde pe care le-a avut asupra evoluției relațiilor bilaterale, actul de la 4 februarie 1948 s-a înscris la un loc de frunte în cronica raporturilor frățești dintre cele două țări și popoare.Aniversarea acestui eveniment e- vocă pregnant legăturile cu vechi și bogate tradiții de-a lungul veacurilor dintre popoarele noastre, sentimentele de adîncă stimă, prietenie și prețuire reciprocă care le-au apropiat în lupta pentru năzuințe comune. Este bine cunoscut faptul că, încă de la începuturile lor, între mișcarea revoluționară din România și mișcarea revoluționară rusă s-au creat raporturi strînse. Au rămas adine încrustate în conștiința poporului nostru manifestările de puternică solidaritate internaționalistă dintre partidele clasei muncitoare, dintre forțele revoluționare și progresiste din cele două țări, în numeroase momente ale luptei duse de popoarele noastre pentru idealurile eliberării naționale și sociale. însuflețiți de calde sentimente internaționaliste, comuniștii, proletariatul, masele largi muncitoare din România au salutat cu entuziasm victoria Marelui Octombrie, și-au demonstrat activ solidaritatea și sprijinul, in cele mai diverse forme, inclusiv prin participarea cu arma în mină a numeroși fii ai poporului nostru la lupta pentru apărarea tînărului stat sovietic. în anii ce au urmat, Partidul Comunist Român, aflat în adîncă ilegalitate, infruntînd teroarea vechilor regimuri, a militat neabătut pentru o politică de, bună vecinătate, prietenie, colaborare cu Uniunea Sovietică, iar în perioada grea a ascensiunii fascismului s-a ridicat cu neclintită hotărîre împotriva pregătirilor agresive și a războiului antisovie- tic. In anii grei ai cotropirii țării de către hitleriști, Partidul Comunist Român s-a dovedit organizatorul și conducătorul eroic neabătut al rezistenței antifasciste în țara noastră, fii dintre cei mai buni ai poporului jertfindu-și viața pentru libertatea patriei, pentru sabotarea mașinii de război antisovietice, pentru trecerea României de partea coaliției antihitleriste, alături de U.R.S.S.Născută și închegată in atari Împrejurări istorice, prietenia româno- sovietică a fost pecetluită după insurecția armată de la 23 August prin sîngele vărsat în comun de qstașii români și sovietici în lupta pentru eli- , berarea întregului teritoriu al patriei noastre, pentru înfrîngerea definitivă a fascismului și salvgardarea umanității de barbaria nazistă — cauză Ia triumful căreia Uniunea Sovietică și-a adus contribuția hotărîtoare.O dată cu instaurarea puterii populare în țara noastră, relațiile de prietenie româno-sovietice și-au îmbogățit considerabil conținutul si semnificațiile prin asemenea factori fundamentali cum sînt comunitatea de orînduire, ideologia marxist-leninistă, identitatea țelurilor și aspirațiilor.Avînd asemenea temeiuri, tratatul semnat in 1948 a constituit un document de însemnătate istorică, de o deosebită valoare principială și practică; consfințind noul tip de raporturi statornicite între cele două țări, el a creat un fundament solid, un amplu cadru juridico-politic pentru dezvoltarea și adîncirea lor continuă. Documentul a dat expresie juridică dorinței ambelor popoare de a se consolida raporturile prietenești dintre România și Uniunea Sovietică, Înscriind că părțile contractante „vor

acționa în spiritul prieteniei și al colaborării, în scopul dezvoltării mai departe și al întăririi legăturilor economice și culturale dintre ambele state, urmînd principiile respectului reciproc față de independența și suveranitatea lor, precum și al neamestecului în treburile interne ale celuilalt stat". Tratatul a creat premise trainice și un cadru propice, pe baza cărora s-au multiplicat și au crescut larg dimensiunile relațiilor economice, au înregistrat o evoluție mereu ascendentă legăturile pe tărim științific și cultural, schimburile de experiență în cele mai felurite sectoare de activitate. Viața însăși a demonstrat astfel deplina viabilitate a prevederilor înscrise în tratat, care s-a dovedit un important factor în dezvoltarea raporturilor reciproce.Voința ambelor țări și popoare de a întări continuu legăturile lor frățești și-a găsit o nouă și semnificativă expresie prin semnarea, la 7 iulie 1970, a noului Tratat româno-so- vietic de prietenie, colaborare și asistență mutuală. Continuind și adin- cind prevederile tratatului din 1948, oglindind posibilitățile sporite, generate de progresele celor două țări în dezvoltarea lor politică, economică și socială, noile condiții ale evoluției internaționale, acest document constituie un puternic instrument de întărire pe mai departe a relațiilor de trainică prietenie, alianță și colaborare dintre popoarele și statele noastre, un cadru propice pentru ridicarea lor pe un plan tot mai înalt.Ferm atașată ideilor internaționalismului proletar, cauzei socialismului, situînd statornic în centrul politicii sale externe prietenia și colaborarea ou toate statele socialiste, țara noastră manifestă o preocupare neabătută pentru extinderea și a- dîncirea continuă a legăturilor româno-sovietice in toate domeniile. Așa cum a arătat tovarășul . Nicolae Ceaușescu — „Partidul Comunist Român, clasa muncitoare, întregul nostru popor acordă o înaltă prețuire prieteniei româno-sovieticc, dezvoltării colaborării multilaterale dintre țările noastre, adincirii cooperării pe toate planurile vieții e- conomice, sociale și politice. Sintcm convinși că întărirea solidarității și a legăturilor de prietenie dintre Republica Socialistă România și Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste, dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist al Uniunii Sovietice corespunde intereselor ambelor noastre țări și, in același timp, intereselor întăririi sistemului socialist mondial, cauzei generale a socialismului, progresului și păcii în lume".O înriurire esențială asupra dqz-, voltării legăturilor reciproce in toate domeniile o au. .„întărirea relațiilor^ • de solidaritate și colaborare dintre P.C.R. și P.C.U.S., contactele nemijlocite, întîlnirile și convorbirile între conducătorii de partid și de stat 
ai celor două țări prietene, în primul rind între tovarășii Nicolae Ceaușescu Și Leonid Brejnev, schimburile de păreri și de experiență în diferite sectoare ale edificării socialismului și comunismului.Animat de profunde sentimente de stimă și simpatie față de marea țară vecină și prietenă, față de popoarele U.R.S.S., poporul român urmărește cu viu interes remarcabilele victorii dobîndite de oamenii sovietici, sub conducerea P.C.U.S., in dezvoltarea forțelor de producție, în înflorirea științei și culturii, în întreaga operă de edificare a comunismului, vă- zînd în aceasta o contribuție de cea mai mare însemnătate la creșterea forțelor socialismului, la întărirea forțelor antiimperialiste. la cauza păcii și progresului în lume. A- ceste importante realizări ale Uniu

nii' Sovietice, ca și succesele însemnate repurtate de poporul român, sub conducerea P.C.R., în traducerea în fapt a mărețului program de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate, creează posibilități tot mai mari pentru intensificarea colaborării reciproce pe cele mai diverse planuri — economic, politic, tehnico-științific, cultural etc. Viața confirmă mereu caracterul constructiv al acestei colaborări, întemeiată, așa cum se stipulează și în noul tratat, pe principiile „ajutorului frățesc, avantajului reciproc, respectării suveranității și independenței naționale, egalității în drepturi șl neamestecului reciproc în treburile interne" — principii ale marxism- leninismului și internaționalismului socialist, a căror aplicare și-a vădit întotdeauna rodnicia.întărind continuu baza materială» prieteniei dintre popoarele noastre, colaborarea în domeniile economic, științific, tehnic s-a extins și diversificat an de an. Așa cum s-a arătat și cu prilejul ultimelor sesiuni ale Comisiei interguvernamentale româno-sovietice, au fost înregistrate progrese în realizarea unui șir de acțiuni de cooperare în ramuri de bază ale producției, a fost pusă în evidență preocuparea c<?mună de a căuta forme noi, moderne de conlucrare în diferite sectoare ale industriei, științei și tehnicii etc. Tot mai ample sînt schimburile comerciale între țările noastre, protocolul respectiv pe 1973, semnat zilele trecute, prevăzînd depășiri ale livrărilor reciproce nu numai în ' raport cu anul anterior, dar și față de prevederile acordului de lungă durată pentru anul în curs. în același timp, se dezvoltă relațiile româno- sovietice în domeniile culturii, învățămîntului, literaturii și artei, se intensifică contactele și vizitele de delegații din diferite domenii de activitate — proces care permite adinci- rea cunoașterii reciproce a vieții, preocupărilor și realizărilor celor două popoare, întărirea continuă a prieteniei lor frățești.Ca state socialiste, vecine și prietene, România și Uniunea Sovietică desfășoară o vie și bogată activitate pe planul vieții internaționale in lupta pentru înfăptuirea înaltelor deziderate de pace și securitate ale popoarelor de pretutindeni. Cele două țări iși exprimă voința — reflectată și in prevederile noului tratat — de a milita consecvent pentru întărirea forțelor socialismului, pentru zădărnicirea politicii imperialiste, apărarea libertății și independenței popoarelor, intensificarea colaborării internaționale, în - spiritul coexistenței pașnice. Profund interesate în statornicirea .unor relații nțSf, de înțelegere și c'b- ’laborâre rodnică 'în* Europa, țările noastre, împreună cu celelalte țări socialiste și cu alte state de pe continent, desfășoară eforturi susținute pentru pregătirea și organizarea conferinței europene de securitate iși cooperare.Panticipînd cu însuflețire la aniversarea tratatului din 1948, poporul nostru iși exprimă convingerea că raporturile de prietenie și colaborare româno-sovietice se vor dezvolta și adinei necontenit și în viitor, contribuind la propășirea continuă a ambelor țări, la sporirea forțelor so- • A cialismului, la triumful idealurilor de pace și colaborare internațională.în această zi, poporul român a- dresează popoarelor sovietice uii salut frățesc și le urează cu căldură să repurteze izbinzi tot mai mari în activitatea dedicată construcției comunismului, cauzei păcii și progresu- lui în lume.
B. STOIAN

tarea verificărilor pentru începerea cercetării penale.In mai 1972, D.T.R.C. nr. 19 incepe intr-adevăr verificările, dar unilateral, numai la A.S.E., nu și la constructor, unde se găsesc de fapt actele finale de „descărcare" a sumelor încasate necuvenit și a materialelor practic neconsumate. Li s-a oferit astfel (și li se mai oferă și astăzi !) celor în culpă timp să „reflecteze" asupra căilor și mijloacelor de abatere a anchetei care va urma. Să nu fi înțeles oare revizorii atîta lucru ?!

în ritmul acesta, cînd se vor termina și cînd se vor mai recupera pagubele ? am a- dvesat întrebarea tovarășului Emil Cioflan, șeful Direcției teritoriale de revizie și control nr. 19 București.— Mai întîi, ni s-a răspuns, cu n-am dreptul să mă pronunț ferm că e vorba de pagube, pînă nu am încheiate verificările și nu am toate probele...— Și cum veți afla pagubele dacă nu faceți control 71...— V-am spus : pînă nu avem toate probele...
Dacă vă place

absurdul...
Vom vedea mai încolo. Deocamdată, adică cam pe la jumătatea lunii iulie 1972, ei iși încetează activitatea și la A.S.E. Rezultatul reviziei lor la cele trei (din șaptesprezece) obiective de aici a evidențiat o pagubă de peste un sfert de milion de lei 1Și totuși, verificările au fost întrerupte. Cele trei dosare au fost înaintate miliției, care le-a restituit ca fiind incomplete (lipseau tocmai verificările la constructor, care interesau cel mai mult 1). în același timp, Ja A.S.E. verificările făcute de compartimentul C.F.I. merg tot mai greu. Retragerea reprezentanților Ministerului de Finanțe le-a dat apă la moară și celor de la „constructor", care refuză pur și simplu să se mai prezinte pentru confruntări...S-a împlinit un an de Ia data semnalării fraudelor de la A.S.E. și verificările se desfășoară tot în ritm de melc.— Dacă se va merge tot

— Mai puteți crede totuși că nu sint fraude, vinovați?— Dacă vreți părerea mea intimă, ca om, firește, cred că sint și fraude și vinovați... Dar ca șef al acestei direcții de revizie și control, vă repet, nu mă pot pronunța...în acest moment mi-a răsărit in memorie Intimpla- rea pe care am relatat-o la începutul acestor rinduri. Comparația nu e chiar atît de forțată pe cit ar putea să pară, pentru că și într-un caz și în celălalt deslușim aceeași notă de absurd. Cum vine asta ? Pe de o parte directorul are îndoieli, iar pe dc alta același director, OMUL, are certitudini 1 Pc de o parte reclamă lipsa probelor, iar pe de alta nu a făcut ceea ce trebuia pentru a le obține, deși e autorizat pentru asta !...L-am întrebat pe tovarășul Cioflan :— Cînd, totuși, vor începe verificările și la constructor ?— După A.S.E. — ni s-a răspuns. Pe urmă vom re

lua noi verificările de la capăt...— Cum se vede treaba — boală lungă...— Ce putem face ? Noi n-avem voie să greșim. Legea...— Nu era mai normal să se facă verificările simultan ?— Ba da, dar... miliția nu ne-a sprijinit cu tehnicieni !...Ne-am adresat miliției :— Nu ințeleg ce se aștepta de la miliție I — ne spune tovarășul colonel Aurel Mărgineanu, locțiitorul șefului Inspectoratului Ministerului de Interne-Bucu- rești. Noi am dat tematica, am semnalat neregulile și am cerut în repetate rinduri urgentarea verificărilor pe care numai Direcția teritorială de revizie și control nr. 19 era competentă să le organizeze. Dar aceste verificări se tărăgănează nejustificat de un an de zile. Această tărăgănare nu poate fi decît in folosul infractorilor și în dauna avutului obștesc.Alăturăm acestei păreri opinia procurorului șef al Capitalei, tovarășul Dumitru Popescu : „In acest caz, este limpede : Direcția teritorială de revizie și control nr. 19 București nu și-a îndeplinit atribuțiile. Era de datoria acestei direcții, ca organ specializat, învestit cu puteri depline asupra tuturor organelor de control financiar intern din Capitală, să atragă in această acțiune specialiști din alte unități, a căror activitate s-o coordoneze. Dar n-a făcut-o".Acestea sint faptele ! Nu putem încheia altfel relatarea lor decît cu întrebarea care revine obsedant : „De ce totuși se tărăgănează de atîta vreme verificările in cazul fraudelor de la A.S.E. — sectorul reparații ?“ Așteptăm răspunsul din partea Ministerului de Finanțe, a Direcției generale de organizare și control a Ministerului Educației și învățărnîntului, pentru a informa opinia publică.

Sosirea unei delegații a Asociației 
de prietenie sovieto-românăLa invitația Consiliului General A.R.L.U.S. a sosit în Capitală o delegație a Asociației de prietenie sovieto-română, condusă de Alia Ti- honovna Lavrentieva, adjunct al ministrului industriei ușoare a U.R.S.S., vicepreședintă a Asociației de prietenie sovieto-română, care va face o vizită în țara noastră și va participa la manifestările prilejuite de împlinirea a 25 de ani de la semnarea primului Tratat de prietenie.

colaborare și asistență mutuală dintre România și Uniunea Sovietică.La sosire, pe aeroportul Otopeni, oaspeții au fost întîmpinați de acad. Ilie Murgulescu, vicepreședinte al Consiliului General A.R.L.U.S., de membri ai Consiliului General A.R.L.U.S.Au fost prezenți N. V. Maslennikov, ministru consilier al Ambasadei Uniunii Sovietice la București, și membri ai ambasadei. (Agerpres)

TELEGRAMEMinistrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu, a adresat ministrului afacerilor externe al U.R.S.S., A. A. Gro- miko, o telegramă de felicitare cu prilejul celei de-a XXV-a aniversări a semnării primului tratat de prietenie româno-sovietic.Ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu, a primit, cu același prilej, din partea ministrului afacerilor externe al U.R.S.S., A.A. Gromiko, o telegramă de felicitare.Organizații de masă și obștești șl instituții centrale din țara noastră au trimis telegrame de felicitare organizațiilor și instituțiilor similare din Uniunea Sovietică.
Adun® re festivăSimbătă după-amiază, în sala de festivități a întreprinderii de utilaje de construcții în transporturi din comuna Otopeni a avut loc o adunare festivă, organizată de Comitetul municipal București al P.C.R., cu prilejul împlinirii a 25 de ani de la semnarea primului tratat de prietenie româno-sovietic.Au participat reprezentanți ai organelor municipale și locale de partid și de stat, ai A.R.L.U.S., numeroși muncitori, țărani cooperatori, intelectuali și elevi din comună.Erau prezenți membrii delegației Asociației de prietenie sovieto-română, condusă de Alla Tihonovna Lavrentieva, adjunct al ministrului industriei ușoare al U.R.S.S., vicepreședintă a asociației, precum și membri ai Ambasadei Uniunii Sovietice la București.Despre semnificația evenimentului a vorbit Emilian Florea, secretarul comitetului de partid, primarul comunei Otopeni, care a arătat că tratatul româno-sovietic a consfințit relațiile de prietenie frățească, cu bogate tradiții, dintre cele două popoare, a creat cadrul politic și juridic pentru lărgirea și adincirea colaborării dintre ele. Partidul Comunist Român, stegar neabătut al intereselor noastre naționale fundamentale — a arătat vorbitorul — a militat întotdeauna cu consecvență pentru o politică de prietenie, bună vecinătate și colaborare între România și U.R.S.S., pentru a face cunoscute realizările popoarelor Uniunii Sovie

tice In construcția socialismului și comunismului. înfăptuirile remarcabile obținute de oamenii muncii din țara noastră, sub conducerea partidului, reprezintă, totodată, o expresie a profundului internaționalism al poporului nostru, contribuția lui la întărirea sistemului mondial socialist.Trecînd in revistă principalele momente ale dezvoltării relațiilor româno-sovietice, vorbitorul a subliniat că în evoluția mer.eu ascendentă a a- cestor relații un moment remarcabil l-au constituit intilnirile și convorbirile dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Leonid Ilici Brejnev, dintre ceilalți conducători de partid și de stat din cele două țări.Fie ca prietenia frățească și colaborarea multilaterală româno-sovietică să se dezvolte necontenit, spre binele popoarelor noastre, în interesul cauzei socialismului și păcii in lume, a spus în încheiere vorbitorul.A luat apoi cuvîntul Alia Tihonovna Lavrentieva, conducătoarea delegației Asociației de prietenie sovieto-română, care a transmis, in numele opiniei publice sovietice, felicitări oamenilor muncii din România cu prilejul aniversării semnării tratatului, subliniind că in cei 25 de ani, între U.R.S.S. și România s-au dezvoltat activ legăturile reciproce in toate domeniile de activitate și că ele au rezultate fructuoase. După ce a trecut în revistă succesele constructorilor comunismului, colaborarea dintre U.R.S.S. șl România,

vorbitoarea a spus printre altele : Se întăresc relațiile de prietenie dintre popoarele țărilor noastre, dintre P.C.U.S. și P.C.R. Partidele noastre sint legate prin vechi tradiții de luptă comună pentru idealurile clasei muncitoare. O mare Însemnătate pentru cauza dezvoltării și consolidării acestor tradiții o au intilnirile regulate dintre conducătorii de partid și de stat din țările noastre. O strinsă colaborare se desfășoară pe linia organizațiilor de partid, de stat și obștești din Uniunea Sovietică și România.Urmînd principiile leniniste ale internaționalismului proletar, oamenii sovietici se pronunță neabătut pentru adincirea și dezvoltarea, pe baza de neclintit a marxism-leninismului, a relațiilor frățești dintre P.C.U.S. și P.C.R., dintre Uniunea Sovietică și Republica Socialistă România, spre binele popoarelor sovietic și român, în interesul măreței cauze a socialismului și comunismului.La sărbătorirea acestui remarcabil eveniment din istoria țărilor noastre — a spus in încheiere vorbitoarea — urăm oamenilor muncii din România hoi și mari succese in construe-, ția socialismului, in lupta pentru*' pace și securitate internațională.După adunare a fost prezentat un program artistic.
★Cu același prilej, la casele prieteniei româno-sovietice din Brăila, Timișoara,. Tg. Mureș, Oradea și Iași au fost organizate seri literare și seri de filme. (Agerpres) .
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Consultările 
multilaterale 
de la Helsinki
• Actuala fază a reuniunii 
se va încheia la 9 februarie 
9 Următoarea etapă va în

cepe la 27 februarie. HELSINKI 3 (Agerpres). — Participanta la consultările multilaterale de la Helsinki privind pregătirea conferinței pentru securitate și cooperare în Europa au hotărit ca actuala fază a reuniunii, începută la 15 ianuarie, să se încheie la 9 februarie, informează agențiile France Presse și Reuter. Următoarea etapă a convorbirilor ar urma să aibă loc cu începere de la 27 februarie a.c., menționează sursele citate.

H. Kissinger 
va vizita

R. P. ChinezăPEKIN 3 , (Agerpres). — Agenția China Nouă informează că, în conformitate cu comunicatul comun din februarie 1972 al R. P. Chineze și Statelor Unite, Henry Kissinger, consilierul special al președinteluiS. U.A. pentru problemele securității naționale, va vizita R. P. Chineză, între 15 și 19 februarie 1973, pentru consultări concrete cu conducătorii chinezi asupra normalizării pe mai departe a relațiilor dintre Republica Populară Chineză și Statele Unite și continuarea schimbului de vederi în probleme de interes comun.
„J-ffif creat tondiții favorabile pentru

Știrile sosite din Angola relevă o intensificare a acțiunilor forțelor patriotice pentru eliberarea țării de sub dominația colonialiștilor portughezi. In fotografie : un detașament al forțelor de eliberare națională în acțiune.
reglementarea problemei laoțiene"

• MESAJUL PREȘEDINTELUI C.C. AL FRONTULUI PATRIOTIC 
LAOȚIAN ADRESAT CONDUCĂTORULUI GUVERNULUI DE LA 
VIENTIANESAM NEUA 3 (Agerpres). — Prințul Sufanuvong, președintele C.C. al Frontului Patriotic Laoțian, a adresat un mesaj prințului Suvanna Fuma (conducătorul guvernului de la Vientiane), subliniind că, după semnarea Acordului privind încetarea războiului și restabilirea păcii in Vietnam, s-au creat condiții favorabile pentru reglementarea proble

mei laoțiene. In mesaj se exprimă

speranța că delegația părții de la Vientiane va negocia cu toată seriozitatea cu delegația forțelor patriotice laoțiene pentru realizarea unei încetări a focului la o dată cît mai apropiată, în vederea încetării definitive și complete a războiului, garantării unei păci solide și durabile și creării condițiilor favorabile pentru realizarea înțelegerii și unificării naționale.
DECLARAȚIA M.A.E. AL REPUBLICII

VIETNAMULUI DE SUDVIETNAMUL DE SUD 3 (Agerpres). — Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Vietnamului de sud a dat publicității o declarație de protest în legătură cu operațiunile militare lansate de forțele administrației de la Saigon împotriva zonelor controlate de Guvernul Revoluționar Provizoriu după intrarea în vigoare a Acordului privind încetarea războiului și restabilirea păcii în Vietnam.în declarație se cere ca administrația de Ia Saigon să pună capăt tuturor acțiunilor militare și să respecte cu rigurozitate prevederile a- cordului.

VIETNAMUL DE SUD 3 (Agerpres). — Potrivit unui purtător de cuvînt militar, citat de agenția United Press International, sîmbătă a început retragerea din Vietnamul de sud a trupelor sud-coreene.
*Primul ministru Edward Heath a acordat un interviu reprezentanților presei americane, în cadrul căruia s-a referit la perspectivele viitoarei conferințe internaționale în problema Vietnamului, apreciind rolul pozitiv pe care l-ar putea avea Națiunile Unite în atingerea obiectivelor conferinței.

agențiile de presă
Kim Ir Sen, președintele R.P.D. Coreene, a primit delegația guvernamentală a Republicii Chile, condusă de ministrul afacerilor externe, Clodomiro Almeyda, care se află în vizită la Phenian.

treaga țară, de sărbătorile de primăvară, forțele de artilerie ale Armatei populare chineze de eliberare de pe frontul Fuțian au primit ordinul să suspende bombardamentele, intre 3 și 5 februarie, oa o expresie de solicitudine.

Consiliul de Securitate condamnă acțiunile 
regimului rasist rhodesian împotriva ZambieiNEW YORK 3 (Agerpres). — Consiliul de Securitate, întrunit vineri seara pentru a dezbate plîngerea prezentată de Zambia în legătură cu hotărîrea autorităților rhodesiene de a închide frontiera cu această țară, a adoptat două rezoluții, avînd ca autori pe reprezentanții Guineei, Ke- nyei, Sudanului, Iugoslaviei, Indiei și Indoneziei.Prima rezoluție condamnă recentele acte provocatoare comise de regimul ilegal din Rhodesia, în complicitate cu regimul rasist din Republica Sud-Africană împotriva Zambiei, precum și toate măsurile de opresiune politică ce violează libertățile șl drepturile fundamentale ale poporului Zimbabwe.Rezoluția prevede trimiterea, la fața locului, a unei misiuni a Consiliului de Securitate.A doua rezoluție aprobă atitudinea guvernului zambian, ia act de problemele economice speciale ale Zambiei și precizează că misiunea Consiliului de Securitate va acorda o atenție deosebită problemelor transportului, create în urma hotărîrii autorităților rhodesiene de a închide frontiera cu Zambia.
Scrisoarea președintelui 

Kenneth KaundaLa sediul Organizației Națiunilor Unite a fost publicată scrisoarea a-
• » V--'- S' C-irtW-.L'j s-

transmit:

dresată, la 29 ianuarie, de către președintele Zambiei, Kenneth Kaunda, secretarului general al O.N.U., Kurt Waldheim. în scrisoare se arată că, în timp ce Consiliul de Securitate s-a întrunit pentru a examina plîngerea zambiană, situația de la frontiera Zambiei cu Rhodesia a continuat să se încordeze, ca urmare a actelor provocatoare ale forțelor armate rhodesiene și sud-africane, care au plantat mine pe teritoriul zambian, provocînd noi victime în rindul populației.Președintele Kenneth Kaunda a chemat Consiliul de Securitate să examineze problema adoptării urgente a unor măsuri pentru a se pune capăt acestei situații critice și pentru asigurarea retragerii din Rhodesia a trupelor sud-africane.
A. PEREIRA ÎNSĂRCINAT 

CU CONDUCEREA 
ACTIVITĂȚII P.A.I.G.C.CONAKRY 3 (Agerpres). — Un comunicat al Partidului African al Independenței din Guineea-Bissau și Insulele Capului Verde (P.A.I.G.C.), dat publicității la Conakry, anunță că Aristide Pereira, locțiitor al secretarului general al P.A.LG.C., va conduce activitatea partidului, pînă la convocarea Consiliului Suprem al acestuia. După cum s-a mai anunțat, secretarul general al Partidului African al Independenței din Guineea-Bissau și Insulele Capului Verde, Amilcar Cabrai, a fost asasinat la 20 ianuarie.

„Molnia-l", un nou 5316:111 destinat asigurării retransmiterii la mari distanțe a programelor de televiziune și mesajelor radiotelegra- fice, a fost lansat, la 3 februarie, în Uniunea Sovietică.
Secretarul general al 

O.N.U. a sosit la Delhi,într 0 vizită oficială de patru zile. într-o jdeclarație făcută la aeroportul din Delhi, Kurt Waldheim a arătat că va avea o serie de întrevederi cu oficialitățile indiene, în legătură cu situația politică din Asia de sud- est și cu implicațiile ei pe plan internațional. Următoarele etape ale turneului întreprins de Kurt Waldheim vor fi Pakistanul, Bangladesh, Tailanda și Japonia.
Prezidiul Sovietului Su

prem al U.R.S.S. 1’a numit pe Dmitri Poleanski în funcția de ministru al agriculturii al U.R.S.S., eli- berîndu-1 din funcția de prim- vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. Prin .același decret, Prezidiul Sovietului Suprem l-a eliberat pe Vladimir Mațkevici din funcția de ministru al agriculturii, în legătură cu trecerea sa în altă muncă, informează agenția T.A.S.S.
Consiliul Partidului so

cialist din Belgia 3 31es sîm* bătă pe Andre Cools în funcția de copreședinte al acestui partid. El urmează în această funcție lui Edmond Leburton, care a devenit prim- ministru.Fost vicepremier' în guvernul Eys- kens, Andre Cools reprezintă aripa francofonă a Partidului socialist, copreședintele de limbă flamandă al acestui partid fiind Jos Vas Eynde,
Un purtător de cuvînt al 

Comandamentului unităților 
Armatei populare chineze de pe frontul Fuțian a anunțat că, pentru a da posibilitatea compatrio- ților, ofițerilor și forțelor gominda- niste din Insulele Quemoi, Tatan și Erhtan și din alte insule să se bucure, împreună cu poporul din în-

0 petițiesemnata 000 con_ sumatori danezi a fost înaintată primului ministru în semn de protest față de creșterea prețurilor, ca urmare a aderării Danemarcei la Piața comună. Șeful guvernului social-democrat. Anker Joergensen, a declarat că, în curînd, va fi publicat un proiect de „compensații sociale", dar a recunoscut că actuala mărire a prețurilor s-a produs ca urmare a necesității aplicării unor măsuri decurgind in recenta aderare a țării sale la C.E.E.
R.P.D. Coreeană și Repu

blica Togo au stabilit rela
ții diplomatice Ia nivel de ambasadă — transmite A.C.T.C In comunicatul dat publicității cu acest prilej se subliniază că cele două țări și guverne doresc să dezvolte pe toate planurile relațiile de prietenie și cooperare, pe baza principiilor egalității depline și avantajului reciproc, respectării suveranității și neamestecului în treburile interne.

Tribunalul din Sofia 8 3u' decat procesul intentat celor patru tineri turci care, în octombrie 1972, au silit un avion de tip „Boeing-707“, cu pasageri la bord, aparținînd companiei de transporturi aeriene turce, să aterizeze pe aeroportul din Sofia. Făptașii au fost condamnați la închisoare pe termene cuprinse între doi ani și doi ani și jumătate.
Bilanțul accideniului fe

roviar din estul Algeriei este de 35 de morți și 51 de răniți — a anunțat postul de radio Alger. Potrivit relatărilor, un tren personal a deraiat în imediata apropiere a gării din Medjez-Sfa, la circa 30 km de Souk-Ahras.

«

SANTIAGO DE CHILE

0 reuniune a membrilor 
Comitetului economic 

al guvernului și a liderilor 
partidelor din coaliția 

Unității PopulareSANTIAGO DE CHILE 3 (Agerpres). — Sub conducerea președintelui Salvador Allende, la Santiago de Chile a avut loc o reuniune a membrilor Comitetului economic al guvernului și a liderilor partidelor care fac parte din coaliția Unității Populare. După cum relevă agenția Prensa Latina, cu acest prilej au fost examinate o serie de probleme privind aprovizionarea populației, aria socială a economiei și politica în domeniul salariilor. Dezbaterile urmează să fie reluate după ce ministrul muncii va avea convorbiri cu reprezentanți ai Centralei unice a oamenilor muncii, asupra unora din aceste chestiuni.
★Contraamiralul Daniel Arellano a fost numit în funcția de ministru al lucrărilor publice și transportului, în guvernul chilian, în urma demisiei din acest post a contraamiralului Ismael Huerta — anunță agenția Prensa Latina.

Un nou cutremur la Managua
Vn seism, de inten- 

titate medie a fost re
simțit in capitala sta
tului Nicaragua, pro
rocind panică in 
rindurile populației. 
Noua mișcare tecto- 

t9nică s-a produs in 
momentul in care au
toritățile publicau sta
tisticile întocmite a- 
supra populației a- 
flate' la ora. actuală la 
Managua și care re

levă că majoritatea 
familiilor plecate in 
timpul cutremurului 
din 23 decembrie s-au 
reîntors in oraș. Ca
pitala nicaraguaiană, 
care avea inainte de 
catastrofă 425 000 lo
cuitori, numără ac
tualmente ceva mai 
mult de 300 000.

tn timp ce geologii 
studiază deplasarea

undelor seismice cu 
ajutorul exploziilor, 
populația continuă lu
crările de degajare in 
unele cartiere din cen
trul orașului. La rîn- 
dul său, guvernul a a- 
cordat un credit des
tinat reconstrucției a 
aproximativ 25 000 lo
cuințe din zonele pe
riferice ale orașului, 
distruse parțial.

Desemnarea premierului 
peruanLIMA 3 (Agerpres). — Generalul Edgardo Mercado Jarrin, fost comandant al Marelui Stat Major al armatei peruane, a fost desemnat prim- ministru, ministru de război și co- mandant-general al forțelor armate, în locul generalului Ernesto Montagne Sanchez, în retragere după 35 de ani de serviciu în cadrul forțelor armate peruane — relatează agenția Prensa Latina.Potrivit statutului guvernului peruan, junta militară revoluționară desemnează, în unanimitate, pe președintele republicii, care este in același timp și comandant suprem al forțelor armate. Acesta, Ia rindul lui, desemnează pe toți miniștrii, inclusiv premierul, cu asentimentul juntei.Noul prim-:ministru peruan a depus jurămîntul în fața președintelui Juan Velasco Alvarado.

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA 9 București, Piața Sclntell,

ANKARA întrevederea 
ambasadorului României 

cu Ismet InoniiANKARA 3 (Agerpres). — Ismet Inonii, fost președinte și prim- ministru al Turciei, in prezent senator pe viață in parlamentul turc, l-a primit într-o vizită de curtoazie pe George Marin, ambasadorul Republicii Socialiste România la Ankara, cu care s-a întreținut cordial.Cu această ocazie, Ismet In&nil a transmis un mesaj de prietenie și urări de sănătate președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu.
Obiectivele guvernului 

Indiei: Dezvoltarea tării si 
V V

asigurarea unității naționale
Cuvîntarea premierului 

Indira Gandhi la conferința 
conducerii Partidului 

Congresul Național IndianDELHI 3 (Agerpres). — La Delhi a luat sfîrșit conferința conducerii partidului Congresul Național Indian,1 de guvernămînt. Luînd cuvîntul cu acest prilej, primul ministru, Indira Gandhi, lider al partidului, a subliniat că politica guvernului Indiei are drept obiective dezvoltarea țării și asigurarea unității naționale.Indira Gandhi a reafirmat hotărîrea guvernului de a înfăptui transformările social-economice preconizate, îndeosebi reforma agrară, și de a lua măsuri în vederea lichidării sărăciei. Ea a condamnat Încercările reacțiunii de a împiedica aplicarea reformelor economice.Referindu-se la politica externă a țării, primul ministru a subliniat că India este atașată politicii de pace și prietenie între popoare, pronun- țîndu-se pentru reglementarea pe cale pașnică a problemelor litigioase.
Apelul Partidului progresist

al oamenilor muncii din Cipru 
în sprijinul realegerii 
președintelui MakariosNICOSIA 3 (Agerpres). — Ziarul cipriot „Haravghi" a publicat apelul adresat de Partidul progresist al oamenilor muncii din Cipru (A.K.E.L.) și de către forțele de stînga din țară popprului cipriot, în legătură cu alegerile prezidențiale, în care poporul cipriot este chemat să sprijine realegerea președintelui Makarios.„Realegerea președintelui Makarios — subliniază apelul — constituie o datorie națională, fiind chezășia stabilității pe plan intern, a soluționării juste și pașnice a problemei cipriote".

UN PRIM Ml AL PREȘEDINTELUI S.U.A.
CU PRIVIRE LA STAREA UNIUNIIWASHINGTON 3 (Agerpres). — In primul din seria de mesaje referitoare la starea uniunii, pe care președintele Richard Nixon le va prezenta, succesiv, Congresului, se face un apel direct la forul legislativ suprem al S.U.A. ca acesta să depună eforturi pentru realizarea obiectivelor administrației, care, a afirmat președintele, vor marca un nou mod de abordare a activității guvernamentale. El a făgăduit, totodată, că va îndeplini rolul ce-i revine

pentru înfăptuirea unor relații constructive de lucru cu Congresul.Președintele S.U.A. a prezentat, apoi, o listă a mesajelor care vor urma în legătură cu starea uniunii. El a declarat că acestea se vor referi la. probleme economice, ale resurselor umane și naturale, ale politicii externe și de apărare. Președintele a arătat că va prezenta, de asemenea, un mesaj în care va cere încă o dată aprobarea Congresului pentru reorganizarea structurii cabinetului.
sri lanka Un sfert de veac 

de independențăPoporul ceylonez evocă în aceste zile un moment de cea mai mare însemnătate din îndelungata sa istorie. Cu un pătrar de veac in urmă, după mai bine de patru secole de asuprire colonială, Ceylonul și-a dobîndit independența. în fața tînărului stat s-au deschis perspectivele unor profunde transformări politice, economice și social-culturale.Bilanțul celor 25 de ani de eforturi pentru lichidarea subdezvoltării, moștenire a trecutului, pentru făurirea unei vieți noi este elocvent. Economia țării, care înainte se reducea la plantații de cauciuc și de ceai, a înregistrat un proces susținut de dezvoltare și diversificare.O dată cu venirea la cîrma țării, în 1970, a Frontului Unit al forțelor de stînga, condus de doamna Sirimavo Bandaranay- ke, a fost inițiat un program de dezvoltare a sectorului de stat in ramurile de bază ale economiei — industria petrolieră, producția de ceai (căreia îi revine 60 la sută din veniturile în valută ale țării), industria de grafit și altele. A fost adoptat proiectul de reformă agrară, orientat spre crearea unei largi rețele de cooperative, care să contribuie la dezvoltarea producției agricole și la mai buna folosire a mîinii de lucru. Noul plan economic (1972—1976) prevede alocarea unor fonduri importante pentru accelerarea industrializării, mecanizării agriculturii, creșterea producției bunurilor de larg consum.Un pas de cea mai mare însemnătate în direcția consolidă

rii independenței politice l-a constituit abolirea, în 1972, a statutului de dominion al coroanei britanice in cadrul Com- monwealthului și proclamarea republicii, care a luat denumirea de Sri Lanka.între Republica Socialistă România și Republica Sri Lanka s-au stabilit relații de prietenie, bazate pe principiile independenței și suveranității naționale, egalității in drepturi, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc. O expresie a acestor bune relații este acordul bilateral de cooperare economică și tehnică, în baza căruia România participă la proiectarea și amenajarea unor exploatări forestiere în Ceylon, la construirea de drumuri și a unui combinat pentru industrializarea lemnului. în dezvoltarea ascendentă a legăturilor bilaterale un rol de seamă joacă schimburile de vizite la diferite niveluri, printre care se înscrie și recenta vizită în țara noastră a ministrului energiei electrice și irigațiilor, Maitripala Senanaya- ke, membru al Consiliului Național al Partidului Libertății din Republica Sri Lanka, în cursul căreia s-a exprimat dorința ambelor părți de a extinde pe mai departe colaborarea reciproc avantajoasă.Cu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Sri Lanka, poporul român adresează felicitări poporului acestei țări, împreună cu urări de pace, progres și prosperitate.
G. B.

CORESPONDENȚII ‘NOȘTRI TRANSMIT

WASHINGTON ConVOlUrile

anglo-americane la nivel înalt
® Punct final la era „relațiilor spe
ciale" ? ® „Aveți plîngeri în legă
tură cu practicile vest-europene — și 
noi avem serioase motive de nemul
țumire" @ Eliminarea măsurilor dis
criminatorii, chezășia unor schimburi 

mondiale„Convorbirile dintre președintele Nixon și premierul Heath au fost asemuite la Washington ca echi- valind cu o „dare a cărților pe față", în perspectiva negocierilor comerciale multilaterale interocci- dentale, care urmează să înceapă în toamna acestui an" — transmitea în eter biroul agenției Reuter din capitala S.U.A.Comparația este pe cit de plastică pe atit de adevărată. Intr- devăr, potrivit niilor majorității mentatorilor de dacă în problemele politice — cum ar fi relațiile Est-Vest, situația din Asia de sud-est și cea din O- rientul Apropiat, consultările multilaterale de la Helsinki — convorbirile mericane înalt au puncte de vergente, în ce privește problemele economice și financiare ale lumii occidentale s-au înregistrat poziții profund diferite. Consemnînd, se pare, sfirșitul erei „relațiilor speciale anglo-americane", această evoluție este pusă pe seama dorinței guvernului britanic de a demonstra partenerilor săi din Piața comună că o dată intrată în comunitatea e- conomică vest-euro- peană, departe de a acționa ca un „cal troian" american — așa cum se exprimaseră anumite temeri la Paris și in alte capitale — Anglia intenționează să fie un membru loial al C.E.E.Referindu-se la conținutul concret al convorbirilor, „WA-

-a- opi- co- aci,

anglo-a- la nivel evidențiat vedere con- în schimb

echilibrateSHINGTON POST* scrie că S.U.A. — care, în ciuda devalorizării dolarului, au înregistrat anul trecut un nou record al deficitului balanței lor comerciale — au folosit și acest prilej pentru a cere din nou, prin intermediul premierului britanic, țărilor Pieței comune să creeze condiții mai favorabile pătrunderii produselor americane pe piețele lor. Premierul, reprezentind acum atît interesele Angliei cît și ale organismului economic din care face parte, a contracarat cererea americană, declarind în esență : „Dv. aveți 
plîngeri în legătură 
cu unele dintre prac
ticile comerciale eu
ropene, iar noi, la rin
dul nostru, avem mari 
motive de nemulțu
mire ca urmare a ba
rierelor comerciale 
americane".Semnificative în a- cest context sînt, de altfel, recunoașterile altui cunoscut cotidian, „NEW YORK TIMES", care arată că 
„atit administrația cit 
și Congresul, plin- 
gindu-se de poten- 
ționismul european, 
uită adesea că ta
rifele americane la 
produsele industria
le sint mai 
cate decît cele 
Pieței comune".Potrivit purtătorilor de cuvînt oficiali, problemele divergente au fost „discutate franc" de cei doi interlocutori, în intenția de a se evalua precis distanța care le. separă punctele de vedere. De ambele părți s-a conturat un consens asupra sității de a se deteriorarea, in

ridi- 
ale

nece- evita con-

pre- s-a

vor Uni- stra-de Și .utile
1

tinuare, a relațiilor comerciale și monetare transatlantice și a se găsi o poziție comună in problema negocierii unui nou sistem monetar. în locul celui stabilit cu 25 de ani in urmă la Bretton Woods. In a- ceastă privință, mierul Heathfăcut interpretul dorinței ca președintele .Nixon să obțină cît mai repede posibil din partea Congresului mandatul pentru angajarea unor negocieri comerciale și monetare între S.U.A. și Piața comună lărgită. Heath l-a informat pe președinte că după 1 iulie toate statele Pieței comune, inclusiv Anglia, trata cu Statele te pe baza unei tegii comune.Caracterizate cercurile politice ziaristice dreptși deschise", întrevederile de la Washington au constituit. după cum se subliniază în aceste cercuri, doarun preludiu al negocierilor interocciden- tale din toamnă. Un șir de observatori, pu- nind în evidență că va mai fi un drum anevoios de parcurs pentru a se ajunge la însănătoșirea comerțului internațional, subliniază, pe bună dreptate, că atingerea acestui obiectiv implică, in mod necesar — paralel cu extinderea circuitului de bunuri materiale pentru a cuprinde un număr cît mai mare de state, indiferent de sistemul lor social- politic — . eliminarea oricăror bariere, oricăror măsuri discriminatorii, aplicarea largă în raporturile economice a principiilor egalității în drepturi și avantajului reciproc, singurele în măsură să creeze premisele unei dezvoltări echilibrate a schimburilor mondiale.
Constantin 
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paris „Concorde" între „zidul

sonic" si bariera financiară
® De ce a dispărut macheta super
sonicului din vitrina companiei 
T.W.A. © Amărăciune — pe malu- 

ale Tamiseirile Senei și

Zbuciumată odisee I 
Disputele 
avionului 
franco-britanic 
corde", care 
contenit nici o clipă, 
începînd de la faza de 
proiect, au intrat a- 
cum intr-un stadiu 
nou, o dată cu anun
țarea deciziei compa
niilor americane că 
vor renunța la achizi
ționarea aparatului.

Conceput ca mijloc 
de transport al acestui 
sfîrșit de secol, 
corde" 
un curier ideal 
tru 
bit, 
zei 
mai 
teza 
ris 
două ore și jumătate ; 
Paris — Tokio sau 
Paris — Rio de Ja
neiro in șapte ore ! 
Avionul „Concorde" 
incepe să semene ast
fel cu „mașina timpu
lui". imaginată clndva 
de H. Wells. Dar ava
tarurile în S.U.A. ale 
aparatului franco-bri- 
tanic ilustrează preg
nant faptul că este 
mai ușor să străpungi 
„zidul sunetului" de
cît bariera intereselor 
financiare.

O îndelungată con
troversă s-a purtat 
mal intii în jurul efi
cienței economice a 
aparatului, precum și 
a nocivității, provocate 
de zgomot și gazele de 
eșapament ; sub acest 
paravan se ascundea 
de fapt teama compa
niilor americane de a 
nu rămine in urmă pe 
planul dezvoltării teh
nicii aviatice și a pier
de puncte in bătălia 
concurenței, tn sfir- 
șit, în 
miercuri 
lovitură 
Compania 
„PANAM" 
țat 
cele șapte opțiuni 
pentru avionul „Con
corde". Imediat, o altă

in jurul 
supersonic 

„Con- 
n-au

„Con-
se prezenta ca 

’ ' ' pen
omul mereu gră- 

datorită vite- 
sale de două ori 
mari față de vi- 

sunetului. Pa- 
- New York in

noaptea de 
spre joi — 
de teatru, 

americană 
a anun- 

că renunță la 
șapte

companie americană, 
„T.W.A.", a renunțat, 
la rindul ei, la cele 
șase opțiuni ale sale.

Avînd in vedere 
prestigiul celor două 
companii americane, 
se așteaptă ca decizia 
lor să aibă un efect in 
lanț, determinind și 
pe alți clienți să re
nunțe la opțiunile lor. 
Prima reacție o con
stituie renunțarea de 
către compania aeria
nă belgiană „Sabena" 
la opțiunea de a cum
păra 
Pină 
există 
confirmate 
— Anglia, 
France), șase 
siuni ferme de 
părare (3 R.P. 
neză, 3 Iran 
Și-apoi ?

Intr-un interviu a- 
cordat postului de ra
dio „France Inter", 
ministrul francez al 
transporturilor, Ro
bert Galley, a decla
rat joi că aceste decizii 
constituie „o lovitură grea pentru industria aeronautică și pentru europeană ral". Alte 
preciază 
intr-un mod mai pe
simist., vorbind chiar 
despre perspectiva „de 
a lichida 
aeronautică 
ropeană". Se știe 
proiectul 
costă 14 miliarde 
franci — suma prevă
zută inițial era doar 
de 2,6 miliarde ; 
știe, de asemenea, că 
in fabricarea aparatu
lui sint angrenați zeci 
de mii de muncitori, 
ingineri, cercetători, 
de o parte și de alta 
a Mării Mînecii. Ce se 
va intimpla cu acești 
oameni dacă și cele
lalte opțiuni nu vor 
mai fi onorate ?

Ziarele franceze a- 
părute joi . și vineri 
exprimă această in-

două avioane, 
la ora actuală 

nouă comenzi 
(5, BOAC 

4, Air 
promi- 

cum- 
Chi- 
Air).

franceză cea vest- în gene- 
surse a- 

lucrurile

industria 
vest-eu- 

că 
..Concorde" 

de

se
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București

„Con- dramă socială și 
ziarul 

scrie că 
dezvăluie

e~

grijorare, remarcind 
că afacerea „Con
corde" constituie un 
aspect caracteristic al 
ansamblului relațiilor 
politice și comerciale 
dintre Statele Unite 
și Piața comună. Zia
rul „LA NATION" de 
vineri vede in această 
hotărire „marea ciudă a americanilor" față 
de o realizare de virf 
a tehnicii aeronautice 
care aparține euro
penilor. Recunosclnd 
performanțele tehni
ce ale avionului fran- 
co-britanic, ziarul 
„LE MONDE" consi
deră insă că deciziile 
companiilor america
ne au fost motivate in 
primul rind de consi
derente economice și 
financiare.

Sub titlul corde : o conomică, financiară", 
„COMBAT" 
acest refuz
substratul „noului dia
log pe care S.U.A. îl 
va purta cu Europa. 
Un dialog în care sin
gura finalitate este 
profitul financiar".

Păreri similare se 
fac auzite și la Lon
dra, unde se subli
niază, așa cum face „Financial Times". 
că un eventual eșec 
al proiectului „Con
corde" ar avea pentru 
Anglia, ca și pentru 
tehnologia britanică, 
repercusiuni mult mai 
serioase decît fali
mentul, în urmă cu 
doi ani-, al companiei 
„Rolls Royce". De_a- 
ceea, în 
munelor 
cuvîntul 
„nimeni 
opri «Concorae» 
zboare". exprimin- 
du-se hotărîrea de a 
continua sprijinul gu
vernamental pentru 
acest proiect.

Cert este că atit 
pe malurile Senei, cit 
și pe malurile Tamisei 
se face resimțită o 
evidentă îngrijorare, 
concomitent cu 
țiile de protest 
proșurile pline 
mărăciune.

Camera Co
s-a lansat 

de ordine : 
nu va putea 

•Concorde» să

re ar
și re
de a-

Paul
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